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Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved
Ålneset i Kvæfjord kommune.
På vegne av Vesterålen Havbruk AS søkes det om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Kvæfjord
Kommune. Dispensasjonssøknaden gjelder etablering av en akvakulturlokalitet for oppdrett av torsk i
Garnbukta i Øysundet. Lokaliteten vil i det påfølgende bli omtalt som Ålneset, og ligger i arealet som i
Kvæfjord kommunes arealplan er angitt som NFFF-6 Kveøy-Forøy (Vannareal for natur, friluftsliv, ferdsel
og fiske). Lokaliteten er plassert mer enn 2,5 km fra lokaliteten 26615 Haug tilhørende Nordlaks Oppdrett
AS. Dette med hensyn til Mattilsynets krav om innbyrdes minsteavstand mellom lokaliteter for anadrom
fisk (laks) og marine arter (torsk). Vi er oppmerksomme på at det er avsatt et akvakulturområde for
tare/skjell kalt A-5 Hoklandsætran øst for den foreslåtte lokaliteten. Vi ønsker allikevel den nå foreslåtte
plasseringen da den er mer velegnet for oppdrett av marine arter, og at vi samtidig ivaretar den innbyrdes
minsteavstand mot den også omsøkte lokaliteten Hundstad i Bygdasundet.

Vesterålen Havbruk AS har en bred satsning på oppdrett av torsk, og et hovedfokus på lokaliteter i
Vesterålen og Sør-Troms. Selskapet har gjennom sin konsernstruktur aktivitet innenfor fiskeri,
fangstbasert akvakultur, fiskemottak og filetfabrikk. Normalt er leveransen av torsk til et nasjonalt og
internasjonalt marked preget av sesongmessige svingninger, med utgangspunkt i fangst på den nordøstatlantiske torskestammen (skrei) og dens gytevandringer. Fangstbasert akvakultur (villfanget skrei,
mellomlagret i merd) har muliggjort en forlenging av denne sesongen med inntil 12 uker, men det er
fremdeles et underskudd på råstoffer i perioden fra sensommer og frem til skreisesongen starter i
januar/februar. Det nasjonale torskeavlsprogrammet og enkeltaktører i Midt-Norge og på Nord-Vestlandet
har i senere tid vist lovende resultater, noe som gjør det aktuelt å bygge opp en marin oppdrettsnæring.
Oppdrettstorsk vil kunne sikre råstofftilgang på høsten og i den tidlige vintersesongen, og dette vil kunne
gi stabil aktivitet i fiskeforedlingsindustrien. Ringvirkningene vil også bli helårlige arbeidsplasser med en
større andel av lokalt ansatte.

Vesterålen Havbruk AS har flere løp i sin strategiske satsning. For å skaffe et erfaringsgrunnlag før en
storskaladrift er det gitt en midlertidig endring av lokaliteten Hornet i Øksnes kommune, hvor det er satt ut
200.000 torskeyngel i august 2021 for utslakting høsten 2022. Denne produksjonen skal følges nøye opp
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med hensyn til fiskehelse, tilvekst og miljø av ulike vitenskapelige fagmiljøer (Akvaplan-niva AS og
Veterinærinstituttet sammen med lokal fiskehelsetjeneste). På denne måten vil man kunne foreta
nødvendige teknologiske utviklinger, tilpasning av fôr og fôringsstrategi, og driftsmessige forhold som vil
være av betydning for miljøforholdene inne i nota og i resipienten. Det må også skaffes kunnskap om
slakting og filetering av oppdrettstorsk, da denne kan ha andre kvalitetsegenskaper enn villfanget torsk.

Vesterålen Havbruk AS ønsker derfor på nåværende tidspunkt å etablere til sammen tre lokaliteter i
Kvæfjord og Gullesfjord. Dette for å muliggjøre en helårlig produksjon av oppdrettstorsk for videre
bearbeiding i regionen. Antallet ønskede lokaliteter er knyttet opp mot de investeringene som må gjøres i
landbaser og mottak- og videreforedlingsanlegg. Vi imøtekommer en dialog rundt etablering av disse, da
der er ønskelig med en god plassering – både med hensyn til beliggenhet og tilgjengelige næringsarealer.
Lokalitetene vil bli driftet vekselvis med brakklegging mellom hver generasjon. Dette for å oppnå en
naturlig tilstand i resipienten under lokalitetene mellom hver syklus. Gjennom Akvakulturloven og
tilhørende tildelings- og driftsforskrift er man pålagt en trendovervåkning av området under
oppdrettslokaliteter og i det tilstøtende området. Prøvetakingen utføres ved hver generasjons høyeste
biomasse, og basert på resultatene fra denne settes det en tilstrekkelig brakkleggingstid før neste utsett.
I forkant av lokalitets- og konsesjonssøknaden for det planlagte torskeoppdrettet er det foretatt en
forundersøkelse med strømmålinger på fire dyp, hydrografiundersøkelser av oksygen, temperatur og
salinitet og miljøundersøkelser sentralt i lokaliteten og i sedimentasjonsområdet. Disse undersøkelsene
avdekker lokalitetens egnethet for akvakultur, og danner også grunnlaget for den videre
trendovervåkningen av miljøet. Alle rapportene fra forundersøkelsen vil bli vedlagt kommende lokalitetsog konsesjonssøknad, som legges til høring hos kommunene og sektormyndighetene.

Det planlagte anlegget vil bestå av totalt 10 merder, og fortøyningssystemets overflateareal vil være 170
x 425 meter. Hver ramme har med andre ord en størrelse på 85 x 85 meter. Rammefortøyningen vil være
nedsenket til mellom 7 og 10 meter, og flytekragene festes til denne med haneføtter i hvert av rammas
hjørner. Det vil kunne brukes flytekrager opp til en omkrets på 160 meter. Det er planlagt med en
foringsflåte plassert på anleggets langside. Denne har egen fortøyning som strekkes under anleggets
hovedfortøyning. Flåtefortøyningen har også en nedsenket ramme, slik det fremkommer på vedlagte
tegning. Inne i denne festes flåten mot rammas hjørnepunkter. Ut fra flåten føres fôr gjennom slanger av
polyetylen til flytekragene.
Anleggsplasseringen er velegnet for fremføring av landstrøm, og dette er ønskelig av miljøhensyn og med
tanke på reduksjon av støy.
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Anleggets overflate vil ha følgende utstrekning:

Anleggets midtpunkt:

68º44.695N/ 16º06.990Ø

Flåtas midtpunkt:

68º44.686N/ 16º17.211Ø

Hjørnekoordinater:

A. 68º44.576N/ 16º07.076Ø
B. 68º44.587N/ 16º06.826Ø
C. 68º44.814N/ 16º06.906Ø
D. 68º44.803N/ 16º07.156Ø

Dersom det er spørsmål til søknaden eller ønskelig med mer informasjon i tilknytning til saksbehandlingen
ber vi om at henvendelsene rettes til Akvaplan-niva AS ved Bård Worum eller Vesterålen Havbruk AS ved
Andre Reinholdtsen.

På vegne av Vesterålen Havbruk AS

Bård Harald Worum
Seniorrådgiver akvakultur
Akvaplan-niva AS

Vedlegg:
Bilde 1 Sjøkart over Øysundet med anleggsplassering.
Bilde 2 Grunnkart med anleggsplassering
Bilde 3 Kart med akvakulturområder (hentet fra SOSI-filer mottatt fra Kvæfjord kommune)

Hvis ønskelig kan tegninger av anlegget leveres som shape-filer for bearbeiding i GIS.
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Bilde 1 Sjøkart
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Bilde 2 Grunnkart
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Bilde 3 Akvakulturområder. Arealgrenser hentet fra mottatte SOSI-filer fra Kvæfjord kommune.
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