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Tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av slaktemerdanlegg for
matfisk av laks og ørret på lokalitet 22495 Værnes i Torsken kommune Wilsgård fiskeoppdrett AS
Fylkesmannen i Troms har gitt tillatelse til utvidelse av eksisterende slaktemerdlokalitet ved
Værnes i Torsken kommune. Anlegget kan inneholde inntil 1 400 tonn slakteklar fisk. Det skal
ikke være fôring ved anlegget.
Fylkesmannen i Troms viser til søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS, datert 23. oktober 2018
oversendt 25. februar 2019 til foreløpig behandling etter forurensningsloven. Vi viser videre til brev
av 24. mai 2019 med resultatet av den kommunale behandlingen i Torsken kommune.
I denne saken har Fylkesmannen i Troms fattet følgende
Vedtak
Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6
(forurensningsloven) §§ 11 og 16, gir Fylkesmannen tillatelse til etablering og drift av et
slaktemerdanlegg for laks, ørret og regnbueørret med en samlet kapasitet på 1 400 tonn MTB.
Merdene skal plasseres ved Værnes i tilknytning til slakteriet til Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken,
og hvor anleggets midtpunkt har kartreferanse som vist i tabellen under:
Lokalitet

Værnes

UTM-koordinater
(midtpunkt anlegg)
EUREF 89 UTM sone 33
7693163 N 582439 Ø

MTB (tonn)

Kommune

1 400

Torsken

Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse etter forurensningsloven av 26. august 2014
Tillatelsen gis med vilkår (jf. fl. § 16) av at fisken oppbevares i slaktemerder i påvente av slakting, og
uten at det foretas fôring eller tilføres kjemikalier til sjøen på lokaliteten.
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Tillatelsen gjelder for en periode på 10 år fra det tidspunktet Troms fylkeskommune gir
akvakulturtillatelse (jf. vedtak av 20. februar 2019 fra Fiskeridirektoratet, Bergen).
I tilfelle aktiviteten medfører uakseptable miljøulemper, vil Fylkesmannen kunne ta saken opp til ny
vurdering, og eventuelt å regulere aktiviteten ytterligere gjennom nye vilkår etter forurensningsloven
§ 16 (jf. fl § 18).
Vi gjør likevel oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar virksomheten fra å innhente eventuelle
nødvendige tillatelser etter andre myndigheters lovverk.
Begrunnelse
Wilsgård Fiskeoppdrett AS søker om å øke kapasiteten av eksisterende slaktemerdanlegg ved
virksomhetens slakteri i Torsken fra 720 tonn til 1 400 tonn MTB. Arealbruken økes ved at det
etableres to nye merder, til sammen 4 merder, med en flytebrygge i midten.
Torsken kommune har, i vedtak 30. august 2018 gitt dispensasjon fra gjeldende arealplan.
Fiskeridirektoratets tildelingsseksjon, Bergen har i vedtak, datert 20. februar 2019, gitt tilsagn til
utvidelse av MTB til 1400 tonn.
Basert på forurensningsmessige vurderinger, har ikke Fylkesmannen innvendinger mot etableringen
av slaktemerder slik det er søkt om ved Værnes, Torsken. Så langt vi kan se, vil ikke driften av
anlegget gi vesentlige negative forurensningsmessige effekter i resipienten. Det skal ikke være fôring
på lokaliteten, og mageinnholdet i fisken er normalt tømt før den ankommer lokaliteten. Det vil
derfor hovedsakelig kun være utslipp av ekskresjonsprodukter (urin etc.) fra fisken i den tiden den
oppholder seg i merdene i påvente av slakting.
Vi har vurdert etablering i forhold til naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12. Vi mener at nml § 8 krav om
tilstrekkelig kunnskap er oppfylt i denne saken, og trenger ikke ytterligere undersøkelser for å
vurdere konsekvensene for økosystemet i området (jf. nml § 10).
Naturbase viser ingen registreringer som potensielt kunne ha blitt påvirket av normal drift av
anlegget. Det er videre gjennomført en MOM B-undersøkelse (oktober 2013) som viser
tilstandsklasse 1.
Vi forutsetter at teknologien (jf. nml § 12) som brukes i anlegget, er typegodkjent (TYGUT) slik at
faren for havari er redusert så mye som mulig.
Vi kan heller ikke se at mål i vannforskriften1 om minst god økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomsten vil bli overskredet med denne endringen. Vurderingen er gjort med bakgrunn i det
arbeidet med klassifisering som er gjort så langt (jf. § 4 i forskriften).
Påvirkning fra/på biologisk naturmangfold
Det skal ikke være fôring av fisken mens den er i slaktemerdene. Vi forventer derfor liten eller ingen
påvirkning på bunnfaunaen under og i nærheten av anlegget. Vi vil på generelt grunnlag likevel få
påpeke følgende når det gjelder den gjensidige påvirkningen mellom øvrig biologisk naturmangfold
og anlegget.
1

Vannforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html
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Rømt oppdrettslaks kan ha stor genetisk påvirkning på ville laksebestander. Innkrysning av
oppdrettslaks i ville bestander, er en direkte trussel mot bestandenes genetiske integritet. Det er
videre dokumentert en klar sammenheng mellom intensiv oppdrettsproduksjon og smitte av
lakselus på oppdrettet og vill laksefisk.
Fiske i anlegget utgjør en matkilde for enkelte arter av vilt. Dette kan føre til konflikt, og skade fisken i
oppdrettsanlegget. De mest konfliktskapende artene er, foruten oter, også skarv, gråhegre og ulike
måkearter. Oppdrettsanlegget kan også utgjøre en trussel, f. eks. mot dykkende fugl som kan sette
seg fast og drukne.
Viltnemda/kommunen kan etter søknad gi fellingstillatelse for nevnte måkearter, toppskarv og
storskarv utenom jakttiden, og for gråhegre. Naturmangfoldlovens § 18 bokstav b, gir hjemmel til
felling vilt som gjør skade i bl.a. oppdrettsanlegg. Det er imidlertid en forutsetning for å innvilge
skadefellingstillatelse at skade faktisk har skjedd, og at den skadelidte i rimelig utstrekning har prøvd
andre tiltak for å motvirke skade.
Det kan være vanskelig å forebygge alle oterskader. Dette fordi de forebyggende tiltak som finnes i
dag, ikke gir en fullgod beskyttelse. Vi vil imidlertid presisere at det er ulovlig å felle oter uten at
Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse. Overtredelser vil bli anmeldt. Vi gjør også oppmerksom på at
oppdrettere ikke automatisk kan påregne fellingstillatelse for oter ved oterskader.
Varsel om saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyrer
til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven (se forskriften på lenke
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html).
For denne saksbehandlingen vurderer vi å vedta et gebyr etter sats 9 (laveste sats), som for tiden utgjør
kr. 6 600,-, jf. §§ 39-3 og 39-4.
Eventuelle merknader til varsel om vedtaket om gebyrsats bes sendt til Fylkesmannen innen 2 uker
etter at dette brev er mottatt.

Med hilsen
Evy Jørgensen e.f.
Ass. miljødirektør
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