15. november, 2018 (oppdatert versjon,etter anmodningfra FinnmarkFylkeskommune).

GriegSeafoodFinnmark(GSF)sitt settefiskanlegg,AdamselvSettefisk,søkerom utvidet produksjon
ved sitt anleggfra 10.000000 smolt og 1050tonn biomassetil 12.000000 og 1995tonn produsert
med en for-faktor på 1. Det søkesom fortsatt urensetutslipp til resipienten.
GSFønskeri størst mulig grad og være selvforsyntmed smolt til oppdrettsproduksjonved sine
matfisklokaliteter i Finnmark,og ønskeren årlig leveransefra AdamselvSettefiskpå 10 millioner
smolt. Med tanke på beredskapfor uforutsette hendelsersom for eksempelutslaktingav matfisk
som følgeav sykdomsutbrudd,vil det væreviktig for GSFå ha dekningfor dette. Dermedanserde at
en total produksjon av 12 millioner smolt vil kunne dekkedette. Eventueltoverskuddav smolt vil
kunneavsettestil andre aktører i fylket, da det er stor etterspørseletter dette. Samtidiger
egenforsyningav smolt til oppdrettsaktøreri Finnmarkogsåi tråd med uttalte mål bådefra politisk
og forvaltningsmessighold.
Det er gjennomførtmiljøundersøkelseved utslippspunktog i vannforekomstensom utslippspunktet
liggeri. Ved utslippspunkter metodikkensom leggestil grunn i en B-undersøkelsebrukt (Emaus,
2017),der metodikk er gitt i NS9410:2016.For vannforekomstener metodikk for C-undersøkelse
brukt (Velvin& Emaus,2017),der metodikk ogsåher er gitt i NS9410:2016.Resultateneved og rundt
utslippspunktet(B-undersøkelse)gir "Lokalitetstilstand3", med punktvishøy belastningnærmest
utslippspunkt,men som minker med økendeavstandfra utslippspunktet.Areal som påvirkesav
organiskmaterialefra produksjonrundt utslippspunktetanslåstil å være 50 x 150 meter.
Miljøtilstandenhar endret segnegativt sidenforrige miljøundersøkelse.
Resultatenefor vannforekomsten(C-undersøkelse)visernormaltilstand,med tilstandsklasseI for
sediment,og faunaindeksfor økologisktilstandsklasseII "God" for de undersøktestasjonene.Det er
ikke påvistvesentligemiljøendringeri sedimentereller bløtbunnsamfunnsidenforrige undersøkelse
som ble gjennomførti 2012ved de sammestasjonene.
GSFplanleggeren gradvisøkningi sin produksjonover en 3-års periode der man i år 2020beregnerå
stabilisereproduksjonenpå rundt 1600t onn biomasse.
GSFer kjent med at teknologienfor slambehandlinger utviklet og har blitt bedre de sisteårene,og
er som sådantilgjengeligfor settefisk-næringen.Vi er samtidigkjent med at det per i dag ikke er krav
til rensingav utslippsvannfra settefiskproduksjonså lengedette ikke samlesopp før utslipp. For GSF
sin del anservi fortsatt at de økonomiskeinvesteringeneved å etablererensingog
behandling/videreforedlingav slamfra settefiskproduksjoner for høy til at det vil væreøkonomisk
bærekraftig for vår del. Vår tilnærminger at det fortsatt vil ta to til fire år før vi har de rette
rammebetingelsenepå plassfør dette er oppnåelig,da spesieltmed tanke på omsettingav
behandletslam.Vi er samtidigav den oppfatningat det er usikkertom den miljømessigegevinsten
er større ved å behandleslammetpå land versuså slippedet til sjø,slik det gjøresi dag.
De sistemiljøundersøkelsene
gjennomførtved utslippspunktog i resipient viste henholdsvisøkt
organiskanrikningved utslippspunkt og uforandret miljøtilstandi resipient.For å unngåat organisk
materialefra produksjondeponeresved utslippspunktønskerGSFå alternere mellom å bruke
gammeltog nytt utslippspunkt(sefigur 2, APN-rapport 9108.02), slik at hvert av dissepunktene
" brakklegges"ved jevne mellomrom.Den omsøktestørrelsenpå produksjonen,1995tonn biomasse,
tilsvarer et relativt lite sjøbasertoppdrettsanlegg.Disseanleggenehar produksjonsenheterspredt
over et større arealog oppnårdermed spredningav organiskmateriale over et større område.Det er

likevel kjent at det kan forekommeopphopningav organiskmaterialerett under en
produksjonsenhet(merde),men at dette bytes ned og forsvinneretter en gitt brakkleggingsperiode.
Det er ogsåkjent at lokalitetstilstand 3 ved et slikt anlegg(tilsvarendelokalitetstilstandsom ved
utslippspunkt)ikke påvirkertillatt mengdeprodusert,med mindre de oppfølgendeundersøkelsene
ikke viserøkt belastning.Vi ønskerå oppnå sammeeffekt ved å alterneremellom gammeltog nytt
utslippspunkt.
Det er ikke påvistemiljøeffekter på resipientensom følge anleggetsutslipp til sjø.
Med bakgrunni redegjørelseover ønskerGSFfortsatt urensetutslipp til sjø,i henholdtil omsøkt
biomasse.Vi er samtidigav den oppfatningat tilstr ekkelige rammebetingelserfor slambehandlingog
videreforedlingav slam vil være på plassinne to til fire år.

