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LAKSEFJORD AS, INNSIGELSE UTKAST KYSTSONEPLAN 
 
 

Oppsummering 
 
Lerøy ønsker med dette å gi innsigelse på Lebesby kommunes forslag til kystsoneplan. Planforslagene 
som Lerøy motstrider er først og fremst F3 Brattholmen og F4 Langholmen. Lerøy ønsker at det 
eventuelt heller legges bedre til rette for havbruksvirksomhet på vestsiden av Laksefjorden, og har 
konkrete forslag til områder som vil kunne være godt egnet for produksjon av matfisk. 
 

Begrunnelse 
 
Begrunnelsen for vår innsigelse mot etablering på F3 Brattholmen og F4 Langholmen er todelt, og går 
på både biosikkerhet for settefiskproduksjonen i Laksefjord, samt F3 Brattholmen og F4 Langholmen 
sin lave bæreevne.    
 

 
Figur 1 Viser utsnitt fra plankart på høring 
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Biosikkerhet:  
 
Lerøy mener de planlagte akvakulturområdene ligger for nært settefiskanleggene i Laksefjord, og at en 
slik etablering dermed vil påføre uakseptabel høy risiko. En etablering i de foreslåtte områdene vil 
halvere avstanden fra settefiskanleggene til nærmeste havbrukslokalitet sammenlignet med dagens 
situasjon. De foreslåtte områdene er i strid med tidligere retningslinjer og forvaltningspraksis for hvor 
det skal kunne etableres havbruksanlegg for laks. Det har kun vært torskeoppdrett som har kunne 
komme så langt inn i fjorden.  
 
Lerøy og Grieg har gjennom flere år investert tungt i en betydelig økning av smoltproduksjonen i 
Laksefjord. Dette er gjort for å redusere behovet for transport av smolt til Troms og Finnmark fra andre 
deler av landet, og er dermed et viktig grep for å øke biosikkerheten. Det blir derfor et paradoks hvis det 
tillates en etablering av havbrukslokaliteter så nært settefiskanleggene at dette settes i fare. 
 
Nytteverdien av en etablering av havbruksaktivitet på de foreslåtte områdene må anses som betydelig 
lavere enn det å trygge store deler av smolt-leveransene til Troms og Finnmark. 
 
Vi ønsker at det settes permanente forvaltningslinjer i laksefjorden som trygger de indre delene av 
fjorden. Det er etter vårt syn viktig at det det ikke etableres havbruksanlegg med laks i den aktuelle 
sonen.   
 
Fakta om biosikkerhet i Laksefjorden: 
 

• Settefiskanleggene i Laksefjord tar inn sjøvann til bruk i produksjonen av smolt og postsmolt 

(smålaks) 

• UV behandling av sjøvannet som tas inn reduserer risiko, men er ikke en 100% 

garanti mot inntak av smitte.  

 Det er høyere risiko ved settefiskdrift som innbefatter bruk av sjøvann: Mattilsynet pålegger 

derfor slike anlegg å ta prøver av fisken før den transporteres med brønnbåt til sjølokalitetene. 

 Avstand er langt fra uvesentlig: Et utbrudd av PD (SAV2) i indre Laksefjord vil til eksempel ha 

betydelig smittepotensial.  

En rapport fra Veterinærinstituttet fra september 2016 angir følgende smitterisiko via 

vannstrøm: 

- 30% risiko ved 10 km avstand 

- 10% risiko ved 20 km avstand 

- 0%   risiko ved 50 km avstand 

• Per dags dato ligger nærmeste havbruksanlegg i sjø drøyt 22 km fra 

Friarfjord. Etablering av sjøanlegg betydelig nærmere enn dette vil 

mangedoble settefiskanleggenes eksponering for smitterisiko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bæreevne:  
 
Lerøy mener de foreslåtte arealene F3 Brattholmen og F4 Langholmen har lav bæreevne. Vi mener at 
reell gjennomsnittlig strømhastighet er lavere enn 5-10 cm som er tallfestet i konsekvensanalysen, 
videre setter vi i tvil at det er god vannutskifting i hele vannsøylen. Sist men ikke minst er 
bunntopografien på arealene lite gunstig med tanke på bærekraftig drift av havbruksanlegg. 
 
Kombinasjonen av svak vannutskifting og uegnet bunntopografi medfører til at de foreslåtte arealene 
vurderes som uegnet. 
 

 
Figur 2 Viser strømmodelleringskart for Laksefjord med maks forventet strømhastighet (5 meter/ 95% 
prosentil) 
Gul farge viser svakest strøm, videre helt opp til mørkeblå og rosa farge på steder med bedre strøm. 
 

 Gul pil viser svak strøm i de foreslåtte områdene F3 og F4.  
o Rød pil viser sammenlignbart strømnivå på havbruksområder med dokumentert lav 

bæreevne. 

 Grønne og orange piler viser områder med betydelig bedre vannutskifting og høyere bæreevne. 
o Grønne piler viser forslåtte områder F1 Kartvika og F2 Henriksholman. 

 

 Rød linje viser ønsket forvaltningsgrense. 



 

 

 
Figur 3 Viser strømmodelleringskart for Laksefjord med forventet snitt strøm (15 meter 50% prosentil) 
Figuren viser at det er svak strøm på østsiden av fjorden 
 

 Gule piler viser de foreslåtte områdene F3 og F4 med for lav strøm. 

 Grønn pil viser vestsiden av fjorden som har bedre vannutskifting (Strømmodellering og 
informasjon fra Den Norske Los) 

 



 

 
Figur 4 Viser Bunntopografi innenfor ønsket forvaltningsgrense 
Rød farge starter ved overflate og fiolett farge ender på dypeste område 
 
Gul pil viser at de foreslåtte områdene F3 og F4 har en kupert bunntopografi som vurderes som uegnet 
for havbruksformål. 



 

 
Figur 5 Viser Bunntopografi  
Rød farge starter ved overflate og fiolett farge ender på dypeste område.  
 
Avstand mellom lokalitet gul og grønn er 5,8 km 
Avstand mellom lokalitet grønn og sort er 5 km 
Avstand mellom lokalitet sort og blå er 2,6 km 
 
Det er bedre egnet bunntopografi på vestsiden av fjorden. 
Alle 4 lokaliteter regnes som egnet, spesielt sort og gul som er best skjermet mot ising ut fjorden. 



 

 

 
Figur 6 Viser maks bølgehøyde i Laksefjord.  
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Vedlegg 1 Utsnitt fra KU 

 

 



 

 

 

Vedlegg 2 Utsnitt fra KU 

 

  


