
Lakseoppdrett i Laksefjorden i Lebesby
kommune, Finnmark

Akvaplan - niva AS Rapport : 60112



Denne siden er tom for å tillate tosidig utskrift



Akvaplan - niva AS
Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur
Org.nr: NO 937 375 158 MVA
Framsenteret
Pb 6606 Langnes, 9296 T romsø
Tlf: 77 75 03 00, Fax: 77 75 03 01
www.akvaplan.niva.no

Rapporttittel / Report title

Lakseoppdrett i Laksefjorden i Lebesby kommune, Finnmark .

Forfatter(e)

Hans - Kristian Djuve
Tormod Henry Skålsvik
Lars - Henrik Larsen

Akvaplan - niva r apport nr
60 112

Dato
2 9 .06.2018

Antall sider
50

Distribusjon
Åpen , men må kopieres i sin helthet.

Oppdragsgiver
SalMar

Oppdragsg . referanse
Stefan Paulsen

Samme ndrag

SalMar ønsker å omlegge og utvide dagens produksjon av matfisk av laks i Laksefjorde n i
Lebesby kommune, Finnmark. Akvaplan - niva har sett på en rekke miljøpåvirkninger fra
merdbasert oppdrett, og vurdert disse i et lokalt perspektiv med tanke på optimal drift og minst
mulig påvirkning på miljøtilstand og annen bruk av Laksefjorden.

Studi en presenterer modellberegninger av spredning av organisk karbon, samt mulig spredning
av lakselus og virus, basert på produksjonskvanta oppgitt av SalMar. Det er gjort vurderinger
opp mot data og informasjon fra åpne kilder og databaser. Det er ikke foret att feltarbeid eller
innsamling av primærdata i prosjektet.

Prosjektleder Kva litetskontroll

Lars - Henrik Larsen Reinhold Fieler

© 2018 Akvaplan - niva AS . Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av
rapporten ( tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv .) eller gjengivelse på annen måte, er
kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan - niva AS .



Akvaplan - niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø
4 www.akvaplan.niva.no

INNHOLDSFORTEGNELSE
1 INNLEDNING ................................ ................................ ................................ ........................ 7

1.1 Miljøpåvirkning fra oppdrett (utsl ipp) ................................ ................................ ............. 7
1.2 Laksefjorden i Lebesby kommune, Finnmark ................................ ................................ . 8

2 MODELLBEREGNINGER ................................ ................................ ................................ .... 9

2.1 Partikkelspredning (luselarver og sykdomsagens) ................................ ........................... 9
2.1.1 Modelloppsett og inngangsdata ................................ ................................ .............. 10
2.1.2 Resultat ................................ ................................ ................................ .................... 11

2.2 Spredning av organisk karbon for Langholmen sør ................................ ....................... 16
2.2.1 Modelloppsett og inngangsdata ................................ ................................ .............. 16
2.2.2 Resultat ................................ ................................ ................................ .................... 18
2.2.3 Diskusjon ................................ ................................ ................................ ................ 23
2.2.4 Sentrale opplysninger i forskningslitteraturen om sedimentering .......................... 23
2.2.5 Valg av risikoverdier for daglig sediment ering av karbon ................................ ..... 24
2.2.6 Langtidsperspektiver ................................ ................................ ............................... 24

2.3 Overordnet Diskusjon ................................ ................................ ................................ .... 24
2.3.1 Overføring av smitte til fisk i brønnbåter ................................ ................................ 24
2.3.2 S mitteoverføring til settefiskanlegg i Laksefjorden ................................ ................ 25
2.3.3 Minsteavstander mellom settefiskanlegg og matfiskanlegg ................................ ... 26

3 PÅVIRKNING PÅ ANAD ROME FISK I LAKSEFJO RDEN ................................ ............ 28

3.1 Vassdrag med anadrom fisk ved Laksefjorden ................................ .............................. 28
3.2 Innslag av rømt oppdrettsfisk i vassdrag ved Laksefjorden ................................ ........... 29
3.3 Genetisk påvirkning på ville laksestammer ................................ ................................ ... 30
3 .4 Spredning av lus og smitte fra oppdrettsanlegg og rømt fisk ................................ ........ 31

3.4.1 Effekt av spredning av lus ................................ ................................ ....................... 31
3.4.2 Avbøtende tiltak mot lus ................................ ................................ ......................... 32
3.4.3 Andre patogener ................................ ................................ ................................ ...... 33
3.4.4 Risikobilde i Laksefjorden ................................ ................................ ...................... 35

4 KONFLIKTER OG PÅVI RKNINGER ................................ ................................ ................ 37

4.1 Verneformål ................................ ................................ ................................ ................... 37
4.1.1 Marine verneområder og nasjonale laksefjorder ................................ ..................... 37

4.2 Sjøtrafikk ................................ ................................ ................................ ........................ 38
4.3 Fiskeriinteresser ................................ ................................ ................................ ............. 39

4.3.1 Sjøsamisk fiske ................................ ................................ ................................ ....... 39
4.3.2 Fjordfiske ................................ ................................ ................................ ................ 40
4.3.3 Rekefiske ................................ ................................ ................................ ................. 43
4.3.4 Fiske etter kongekrabbe ................................ ................................ .......................... 43
4.3.5 Turist - og fritidsfiske i sjø ................................ ................................ ....................... 44
4.3.6 Laksefiske i sjø og vassdrag ................................ ................................ .................... 44

4.4 Tabellarisk sammenli gning av tre større fjorder ................................ ............................ 44

5 REFERANSER ................................ ................................ ................................ ..................... 45

VEDLEGG ................................ ................................ ................................ ............................... 47



Lakseoppdrett i Laksefjorden i Lebesby kommune, Finnmark
Akvaplan - niva AS Rapport 60112 5

Oversikt over figurer og tabeller
Figur 1 Laksefjorden i Finnmark ................................ ................................ ................................ ........ 8

Figur 2 Strukturert grid versus ustrukturert grid ................................ ................................ ................. 9

Figur 3 Smittepotensialkurven brukt på NetSea ................................ ................................ .............. 10

Figur 4 Nyutviklet smittepotensialkurve for Lakselus.. ................................ ................................ .... 11

Figur 5 Rypøya i Laksefjorden ................................ ................................ ................................ ......... 11

Figur 6 Forklaring av fargekode til spredningsfigurene ................................ ................................ ... 12

Figur 7 Spredning virus 50 prosentil , Rypøya nord ................................ ................................ ......... 13

Figur 8 Spredn ing virus 75 prosentil , Rypøya nord ................................ ................................ ......... 13

Figur 9 Spredning virus 95 prosentil Rypøya nord ................................ ................................ .......... 13

Figur 10 Smittepotensialkurven, med ny lakseluskurve inkludert ................................ ..................... 14

Figur 11 Spredning lakselus 50 prosentil ny smittekurve ................................ ................................ .. 15

Figur 12 Spredning lakselus 75 prosentil ny smittekurve ................................ ................................ .. 15

Figur 13 Spredning lakselus 95 prosentil ny smittekurve ................................ ................................ .. 15

Figur 14 Spredning lakselus 50 prosentil gammel smittekurve ................................ ......................... 15

Figur 15 Spredning lakselus 75 prosentil gammel smittekurve ................................ ......................... 15

Figur 16 Spredning lakselus 95 prosentil gammel smittekurve ................................ ......................... 15

Figur 17 Laksefjord gridet som er laget for å utføre høyoppløselig sedimenteringsmodellering ...... 17

Figur 18 Utsnitt av Figur 17 zoomet inn på lokaliteten (venstre) og på merdeskala (høyre) ............ 17

Figur 19 1 grams iso - linje vises MTB 3600 tonn . Svarte prikker viser senterpunkt for hver merd .... 18

Figur 20 MTB er 3600 tonn, og 10 grams iso - linje vises ................................ ................................ ... 19

Figur 21 MTB er 8000 tonn, og 1grams iso - linje vises ................................ ................................ ...... 19

Figur 22 MTB er 8000 tonn, og 10grams iso - linje vises ................................ ................................ .... 20

Figur 23 Maksimum hastighet observert over modelleringsperioden i dybdelaget nærmest bunn ... 21

Figur 24 99 prosentilen av hastighet observert over modelleringsperioden i dybdelaget ................. 21

Figur 25 Laksefjorden med lakseførende vassdrag ................................ ................................ ......... 29

Figur 26 Skisse av luseskjørt. ................................ ................................ ................................ ........... 32

Figur 27 Konfliktområder avdekket i sårbarhetsanalyse for oppdrett i Laksefjorden. ....................... 35

Figur 28 Konfliktområder avdekket i oppdatert sårbarhetsanalyse . ................................ ................. 36

Figur 29 Lok alisering av mulige og etablerte marine verneområder i Norge pr 2017 ....................... 37

Figur 30 Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i Troms og Finnmark ................................ ......... 38

Figur 31 Farleder for skipstrafikken i Laksefjorden ................................ ................................ ........... 39

Figur 32 F iskeriområder og oppdrettsvirksomhet i Laksefjorden pr juni 2018 ................................ . 40

Figur 33 Fiskerilokasjoner på kysten av øst Finnmark. ................................ ................................ .... 41

Figur 34 Totale fangster ( tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i første kvartal i 2013 ............ 42

Figur 35 Totale fangster (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i andre kvartal i 2013 ............ 42

Figur 36 Totale fangster (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i tredje kvartal i 2013 ............ 42

Figur 37 Totale fangster (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i fjerde kvartal i 2013 ............ 43

Tabell 1 Kateg orisering av utslippstyper fra merdbasert oppdrett av laks. ................................ ........ 7



Akvaplan - niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø
6 www.akvaplan.niva.no

Tabell 2 Synkehastighet og prosentvis fordeling av sporstoff i fekalier og fôr ................................ 16

Tabell 3 Avstander mellom settefisk for laks/ørret o g matfisklokaliteter for laks/ørret. ................... 27

Tabell 4 Riskovurdering for smittepress fra oppdrettsanlegg i produksjonsområde 12 og 13 ........ 34



Lakseoppdrett i Laksefjorden i Lebesby kommune, Finnmark
Akvaplan - niva AS Rapport 60112 7

1 Innledning

SalMar ønsker å utvide og omstrukturere sin oppdret tsvirksomhet i Laksefjorden i Lebesby
kommune, Finnmark. Gjennom en kombinasjon av modellberegninger og gjennomgang av
erfaringer fra andre store nordnorske fjordsystem, har Akvaplan - niva vurdert hvilke mulig -
heter og hvilke begrensninger/påvirkninger på f jordens økologi og annen næringsvirksomhet,
økt produksjon av matfisk av laks kan ventes å medføre.

Risikoen for spredning av sykdomssmitte eller parasitter fra matfiskanlegg til eksisterende
settefiskanlegg er vektlagt, og det er foretatt modellberegninge r av spredning av både utslipp
av organisk karbon og patogener fra den planlagte virksomheten.

1.1 Miljøpåvirkning fra oppdrett (utslipp)
Lakseoppdrett i åpne merder medfører en rekke utslipp til det omliggende miljøet ( Tabell 1 ) ,
samtidig som produksjonskonseptet er avhengig av tilførsel av friskt, oksygenrikt vann. Så vel
de operasjonelle som de uhellsbetingete utslippene er gjenstand for vurdering i forbindelse med
søknad om tillatelse til virksomhet etter Akvakultur lovverket.

Tabell 1 Kategorisering av utslippstyper (påvirkningsfaktorer) fra merdbasert oppdrett av laks.

Operasjonelle utslipp Støy, lys og vibrasjoner samt påvirkning av visuelt bilde på lokaliteten
( energiproduksjon, synlige anlegg, flåter, båter og annen infrastruktur)
Endringer av vannets strømningsmønster ved og igjennom anlegget
Endringer av vannets sammensetning ved passasje av anlegget
(oksygen , karbondioksid, turbiditet, næringssalter, mv. )
Spredning av løst og partikul ært organisk materiale fra fekalier og ikke -
konsumert fôr.
Andre operasjonelle utslipp (f.eks. mikroplast fra slitasje av infrastruktur)

Betingete
operasjonelle utslipp

Spredning av kjemikalier fra bekjemping av lus og fiskesykdommer

Potensielle uønskete
utslipp

Spredning av patogener (virus, bakterier, parasitter)
Spredning av rømt fisk ved havari/skade på anlegg

De operasjonelle utslippene fra oppdrett er planlagte, kjente på forhånd, og adresseres gjennom
dels grunnlagsundersøkelser før drift påbegynn es, og dels gjennom regelmessig overvåking
under og etter avsluttet produksjon. Betingete operasjonelle utslipp kan inntreffe dersom
forhold som betinger disse er tilstede, f.eks. ved behandling av et sykdomsutbrudd med
kjemikalier i fôr eller bading og et terfølgende utslipp til resipient. Denne typen utslipp er
underlagt forhåndsgodkjenning med tilhørende vurdering av miljøpåvirkning.

Potensielle, uønskete utslipp omfatter i dag hovedsakelig lakselus og rømming av fisk. Lakselus
spres fra infisert fisk i m erder til omliggende vann og visa - versa. Mengder og livsstadier
varierer med årstid, lokalitet og mengde fisk i anlegget. Vi har i foreliggende studie av
Laksefjorden nærmere analysert virkningene av følgende påvirkningsfaktorer:

Arealkonflikter med annen nærin gsvirksomhet (fiske, skipsfart)

Spredning og avsetning av karbon i bunnmiljøet

Smittespredning til og fra villfisk
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Smittespredning til annen akvakulturvirksomhet, dvs. virus og lus mellom anlegg og
lokaliteter, inkl. inntakspunkt for vann til settefis kproduksjon og spredning til fisk
under transport med brønnbåt

Spredning av lakselus til/fra villfisk

Spredning av rømt oppdrettslaks og genetisk påvirkning gjennom hybridisering med
villfisk

Studien er gjennomført som en litteraturstudie støttet av modell beregninger og faglige
vurderinger. Det er ikke foretatt målinger eller direkte datainnsamling i felt.

1.2 Laksefjorden i Lebesby kommune, Finnmark
Laksefjo r den ( Figur 1 ) ligger i midt - Finnmark, øst for Porsangerfjo rden og vest fort
Tanafjorden. Laksefjorden er 9 5 km lang , og vel 30 km bred på det bredeste. Vanndypet er ned
til i underkant av 300 m ytterst i fjorden. Hele fjorden ligger i Lebesby kommune . Hurtigruten
anløper Kjøllefjord som er kommunesenter. 70 % av kommunens 1330 innbyggere (2017) bor
i Kjøllefjord. Lebesby kommune har et land areal på 3459 km2. SalMar foretar produksjon av
matfisk av laks i Laksefjorden og har siden 2014 vært enerådende innen denne virksomhet en .

Figur 1 Laks efjorden i Finnmark er 95 km lang, 30 km bred og ligger i Lebesby kommune
(Kystinfo.no)
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2 Modellberegninger

For å beregne spredning av partikler i sjøen, trengs det detaljert kunnskap om strøm og
vannbevegelse i det aktuelle området. Den vanligste måten å in nhente informasjon om
strømbildet på , er gjennom direkte målinger ved hjelp av ulike typer strømmålere. Dette gir
nøyaktig informasjon om strømmen på målelokaliteten i utplasseringsperioden, men strømmen
langs kysten og i fjordene variere r mye både over ti d og fra område til område. Det er derfor
vanskelig å lage nøyaktige strømkart, basert utelukkende på strømmålinger.

Et alternativ til målinger, og som er b enyttet i foreliggende prosjekt, er strømdata beregnet med
en numerisk strømmodell. En slik modell beregner strømsirkulasjon ved hjelp av matematiske
ligninger. For å gjøre resultatene mest mulig representative inkluderes meteorologisk
informasjon som vind, nedbør og lufttemperatur som drivkrefter i modellen. I tillegg tas det
hensyn til tidevann og van ntilførsel fra elver.

Vi har i dette prosjektet benyttet den hydrodynamiske modellen FVCOM (Finite Volume
Coasta l Ocean Model) (Chen et al. 2012) . De t te er en åpent tilgjeng elig modell , som er under
stadig utvikling . Den benytter et såkalt " ustrukturert gr id " ( Figur 2 ) , som tillater lokale
variasjoner i oppløsning. Det å kunne tilpasse kystlinjen på denne måten er vesentlig for
finskala modellering av en så irregulær kystlinje som vi har i mer eller mindre hele Norg e.

Figur 2 Strukturert grid v ersus ustrukturert grid ( Chen et al. 2006)

2.1 Partikkelspredning (luselarver og sykdomsagens)
Simuleringer av drift av smittestoff er basert informasjon om strøm og temperatur fra
hydrodynamiske simuler inger i FVCOM og ble utført med den Lagranske trajektoriemodellen
FISCM. Den kjøres offline, på data produsert fra Finnmark - kjøringen som danner grunnlaget
for data i NetSea for Finnmark. En av de største usikkerhetene i denne type simulering er
tilknyttet vertikalbevegelsen av partiklene benyttes for å representere luselarver eller
sykdomsagens . Simuleringen er svært følsom for lagdelingen («siktningen», vertikale
tetthetsforskjeller gitt av salt og temperatur) i vannmassen, samt mulige vertikale
egenbeveg elser av f. eks. luselarver. I våre simuleringer er det antatt at partiklene ikke hadde
aktiv egenbevegelse og fløt fritt med strømmen. På grunn av usikkerhetene er det heller ikke
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tatt hensyn til vertikalbevegelsen av partiklene i analysen. Den horisontal e posisjonen til hver
partikkel ble lagret for hver simulerte time og brukt for å lage en statistisk beskrivelse av
spredningen fra lokaliteten(e).

2.1.1 Modelloppsett og inngangsdata

Det ble regnet på utslipp av partikler fra mu lig ny plassering av lokalite t 17 056 Rypøya, ca. 60
partikler hver time i simuleringsperioden som er ca . ett år. Partiklene var fordelt mellom en
m eter og 10 m eters dyp på utslippspunktet. Det er foretatt to typer analyse av parasittisk
spredning, etter forespørsel fra kunde. Vi har , ved hjelp av analysemetoden vi har brukt for hele
Troms og Finnmark, beregnet vekting ut i fra smittepotensialkurven i Figur 3 , utviklet ~2015 i
samarbeid med blant annet vet e rinærinstituttet.

Figur 3 Smittepotensialkurven brukt på NetSea

Den andre metoden representerer en ny implementering av parasittisk smitte , og gir mer
realistiske prognoser for spredning av lakselus. I nyere tid har det blitt gjort god forskning på
lakselus . Metoden er ho vedsakelig basert på arbeidet til Samsing et al. (2016) .

I metoden spore s temperaturen hver enkel partikkel blir utsatt for i hvert tidsteg . I programmet
FISCM oppdatere s partikkelenes posisjon, retning og hastighet (hvert 200 sekund). Vi lar
partikkelen f ørst bli smittsom etter 50 døgngrader som er tiden som går fra luse eggene blir
sluppet til de når det smittsomme kopepodittstadiet (Samsing et al . 2016). Fra partikkelen når
50 døgngrader har den en antatt levetid på 12 dager, og etter dette settes smit tef aren til null .
Dette baserer seg på hvor lenge lakselusen kan overleve i kopepodittstadiet uten å være festet
til en vert. Det er i tillegg bakt inn en dødlighetsfaktor , der 17% av partiklene antas å dø av
naturlige årsaker pr dag fra de blir sluppet ut so m egg (dag 0) (S amsing et al . 2016). Dette
regnes som forventet dødlighet for zooplankto n , og skal dekke f.eks at de blir spist av andre
arter. Smittepotensialkurven til dette scenarioet vil ikke være konstant, men Figur 4 illustrere r
hvordan den er for tre forskjellige temperaturer.

I figur 4 vise s smittepotensialet når partikkelen i gjennomsnitt er utsatt for temperatur på 5, 7
eller 10 grader i perioden det tar å nå 50 døgngrader. Sammenlikner man smittepotensia lkurven
fra denne metoden med tidligere smittepotensialkurve brukt i N etSea , ser man at både levetid
og smittepotensial er betydelig redusert i den nye tilnærmingen.
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Figur 4 Nyutviklet smittepotensialkurve for Lakselus. Ved 10 gra der har lusen et smittepotensial
fra 5 til 17 dager, ved 7 grader har den smittepotensial fra 7,14 til 19,14 dager, mens ved
5 grader har den smittepotensial fra 10 til 22 dager.

2.1.2 Resultat

Rypøya nord

Det er etterspurt en ny partikkel - spre d n ingsmodellering fra en ny lokalitet tenk t like nord for
Rypøya. Per dags dato har SalM ar lokaliteten 17056 Rypøya for utsett av hvitfisk, men denne
planlegges avviklet . D erfor refere re s i det videre den nye lokaliteten som Rypøya nord , da
denne er nord for Rypøya , b lå tr ekant øverst i Figur 5 . Den oran sj e dot ten illustrere r hvor
lokaliteten godkjent for hvitfisk er per juni 2018 , mens den lille trekant nederst viser omtrent
hvor vanninntaket til det landbaserte settefisk anlegget i Friarfjorden ligger . Se bort ifra punktet
"Alternativ" markert med lilla trekant i alle figurene.

Figur 5

Rypøya i Laksefjorden. Nåværende hvitfisk lokalitet i
oransje, tenkt posisjon for ny lokali tet med laks er
markert med blå trekant nord for Rypøya.
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Smittekartene som følger under viser spredning i tre forskjellige prosentiler, og konsentra -
sjonene er vist på en femdelt fargeskala ( Figur 6 ) . Tar vi for oss et scenario hvor det antas et
utslipp på 1000 viruspartikler i døgnet fra et anlegg, vil området på kartet som er markert grønt
"bli truffet" av mellom 5*(0. 3 /100)*1000= 1 5 og 5*( 1 /100)*1000= 50 partikler. Her antas det at
utslippsområdet og området "truffet" er like store. Vi ganger me d 5 , som er arealet under
smittepoten s ialkurven ( Figur 3 ) for virus. Samme regnestykket kan enkelt gjøres for parasittisk
smitte, hvor arealet under smittepotensialkurven er ~25,8. For ny lakselus - kurve er dette ar ealet
varierende ut i fra hvilke temperatur partikkelen blir utsatt for, men for 10 grader slik Figur 10
viser vil det være 1,89 .

Figur 6 Forklaring av fargekode til spredningsfigurene

Spr edningsmønstre kan variere mye over tid og for å gi et inntrykk av størrelsen på denne
variabiliteten, er det mulig å vise forskjellige statistiske parametere i spredningskartene:

50 prosentil (Median)

50 % av tiden vil verdiene være lavere enn medianverdi en og 50 % av tiden vil den være høyere
enn medianverdien. Dette er en pålitelig indikator for den mest sannsynlige konsentrasjonen
som vil bli registrert ved målepunktet. Den gir også en indikasjon på den akkumulerte
eksponeringen over lengre tid. Detter kan for eksempel brukes til å vurdere forurensing som
følge av et kontinuerlig utslipp fra en lokalitet.

75 prosentil (Variabilitet)

75 % av tiden vil verdiene være lavere enn denne verdien og 25 % av tiden vil den være høyere
enn denne verdien. Dette er e t mål på hvor stor variasjonen i smittekonsentrasjon er. Selv om
medianen er lav, kan stor variabilitet av spredningen utsette mange steder rundt utslippspunktet
for høyere konsentrasjoner i kortere perioder. Jo nærere 75 prosentilverdien ligger
medianverd ien, desto mindre er variabiliteten.

95 prosentil (Øvre grense)

95 % av tiden vil verdiene være lavere enn denne verdien og 5 % av tiden vil den være høyere
enn denne verdien. Dette er en indikator på mulige ekstremverdier.
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Virus spredning Rypøya Nord ( l ok alitet "Alternativ" er ikke modellert her) .

Figur 7 Spredning virus 50 prosent il , Rypøya nord

Figur 8 Spredning virus 75 prosent il , Rypøya nord

Figur 9 Spredning virus 95 pros entil Rypøya nord
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Når vi ser på sprednings av lakselus fra Rypøya nord , med de to forskjellige tilnærmingene til
lakselus ser man tydelig effekten av den nye tilnærmingen til overlevelsen av lakselus som
Figur 4 i llustrere r . Kombinerer vi Figur 3 og Figur 4 får vi Figur 10 . Dette viser at det nye
lakseluskurven har en nærmest identisk smitte potensialkurve som virus har. Om man husker på
at kurven ikke gjelder før partikkelen faktisk har opplevd 50 døgngrader, og kun lever 12 dager
derfra (se Figur 4 ) , vil det si at det blir betydelig mindre s predning av lakselus enn virus for det
nye estimatet. Dette ser man direkte ved å sammenligne figurene for virus - smitte ovenfor, med
figurene for lakselus smitte ( Figur 11 , Figur 12 og Figur 13 ) basert på ny smittekurve

Figur 10 Smittepotensialkurven, med ny lakseluskurve inkludert
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Figur 11 : Spredning lakselus 50 prosentil ny
smittekurve

Figur 12 : Spredning lakselus 75 prosentil ny
smittekurve

Figur 13 : Spredning lakselus 95 prosentil ny
smittekurve

Figur 14 : Spredning lakselus 50 prosentil
gammel smittekurve

Figur 15 : Spredning lakselus 75 prosentil
gammel smittekurve

Figur 16 : Spredning lakselus 95 prosentil
gammel smittekurve
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2.2 Spredning av organisk karbon for Langholmen sør

2.2.1 Modelloppsett og inngangsdata

I d enne modelleringen blir Langholmen sør som er en annen potensiell lokalitet vurdert.

Det er viktig med f inskala modellering i denne type prosjekt. Oppløsning på 150 - 200 meter
som man før har kalt høy oppløsning , er ikke god nok til finskala modellering av sedimenter
fra merdanlegg. For å kunne takle oppløsninger helt ned til ~60m2 (7 til 8 meter) for de minste
trekantene i gridet, er det viktig å begrense modellområdet . Dette for å unngå at de numeriske
beregningene skal ta måneder å fullføre. Det gjøres v ed å nøste inn et høyoppløst grid for det
aktuelle området i et større modelldomene som vi allerede har kjørt en mer generell modell med
grovere oppløsning for. D et vil si at vi tilpasser et finskala grid for Laksefjorden med fokus på
merdlokaliteten, og n øster dette Laksefjord - grid et inn i vårt eksisterende grid som dekker hele
Finnmark. Da vil grensebetingelsene (hastigheter, tidevann, salt, temperatur osv.) hentes inn fra
det større modelldomenet inn i det mindre høyoppløste domenet, slik at vi ikke mist er viktig
storskala havdynamikk til tross for at det brukes et relativt lokalt grid. Beregningene er foretatt
med F VCOM .

FABM (Framework for Aquatic Biogeochemical Models) (Bruggemann og Bolding 2014) er
rammeverket som benyttes til å koble sammen FVCOM me d en sedimentmodell utviklet av
A kvaplan - niva, som er tilpasset for å simulere spredning og sedimentering av organisk avfall
fra oppdrettsanlegg. Dette gjør at vi får både informasjon om hastighet, temperatur,
salt holdighet i vanne fra FVCOM sammen med men gde og posisjon til de forskjellige partikkel
klassene som slippes ut og etter hvert sedimenteres på havbunnen. Synkehastigheten for
forskjellige typer og størrelser av organisk avfall er spredt over seks sporstoffer ( Tabell 2 )
(Bannister et al. 2016).

Tabell 2 Synkehastighet og prosentvis fordeling av sporstoff i fekalier og fôr

fekalie fekalie fekalie fekalie fekalie Fôr

Sporstoff nr. 1 2 3 4 5 6
Synkehastighet (cm/s) 0,25 0,75 1,625 3,75 7,5 12
fiskens

vekt
1 - 600g 5 % 3 % 7 % 21 % 64 % 0 %

- 1500g 5 % 3 % 5 % 9 % 78 % 100 %
> 1500g 7 % 2 % 5 % 27 % 59 % 100 %

Inngangsdata for utfôring for å simulere realistiske mengder sedimenter for anlegget har
kommet fra oppdragsgiver, og bli tt omregnet til karbon verdier . Et slik høy opplø st finskala
modelldomene er relativt tung t å kjøre, til tross for at de t dekker et begrenset område. Vi har
simulert de 2 månedene som vil gi høyest biologisk avtrykk på lokaliteten ( august og
september ) . Det høyoppløste domenet er vist i Figur 17 .
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Figur 17 Laksefjord grid et som er laget for å utføre høyoppløs e lig sedimenteringsmodellering

Figur 18 Utsnitt av Figur 17 z oomet inn på lokaliteten (venstre) og på merdeskala (høyre). Fargene
illustrerer havdypet. Skalaen er i meter

Figurene over illustrer hvor høyt oppløst lokaliteten, som er plasser sør for Langholmen er. En
sli k høy detaljeringsgrad er nødvendig f or å kunne spore sedimenteringsprosessen e og for å se
fra hvilket bur sedimenter kommer fra og hvor de tar veien.



Akvaplan - niva AS, Pb 6606 Langnes, 9296 Tromsø
18 www.akvaplan.niva.no

2.2.2 Resultat

Ved en antatt MTB på 3600 tonn, får vi følgende bilde av spredningen fra lokaliteten.

Figur 19 MTB er 3600 tonn, og 1 gram s iso - linje vises. Svarte prikker viser senterpunkt for hver
merd

I Figur 19 vises spredning i gram karbon per m2 per dag på en fargeskala opp til 20, samt
innen for hvilket område man har verdier som overstiger et gram karbon per m2 per dag. Her er
MTB satt til 3600 tonn.

K arbonkonsentrasjon ser ut til å være størst øst i anlegget , noe som skyldes at dette er det
grunneste området, og partiklene har dermed korter e tid til å spre seg i vannmassen før de når
bunnen. Dybdeforholdene påvirker også strømbildet gjennom hele lokaliteten , noe som
gjenspeiler seg i spredningsmønsteret.
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Figur 20 MTB er 3600 tonn, og 10 gram s iso - linje vises

Det bl e også etterspurt å få et scenario hvor anlegget driftes med en MTB på 8000 tonn . Figur
21 og Figur 22 viser resultatet fra dette.

Figur 21 MTB er 8000 tonn, og 1grams iso - linje vises

På Figur 21 ser man igjen 1 grams isolinjen markert. Den dekker et omlag dobbelt så stort
området nå enn ved en MTB på 3600 tonn.
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Figur 22 MTB er 8 000 tonn, og 10grams iso - linje vises

Her ser vi 10 grams iso - linjen. I figuren er det også nevnt den høyeste karbonverdien som er
observert. Sammenlikner man Figur 20 og Figur 22 dekker 10 grams iso linjen et større område
rundt hver merd ved 8000 tonn MTB , men det sprer seg ikke langt fra merden e. At vi får slike
spredningsfigurer fra et middel over de to månedene med høyest utforing, viser til at dette er en
relativt god l okalitet . Det viser en stor gevinst å fordele produksjonen på 24 bur, da det gir
mindre grad av påvirkning på bunnavsetning mellom burene. Med maksverdier for karbon i
underkant av 60 g/m2/dag, og med 20 g karbon/m2/dag like under anleggene er det en risik o
fare for at spesielt de grunneste burene lengst øst kan komme i tilstand s klasse 3 eller 4 ved en
B - undersøkelse mot slutten av en periode med maks belastning. Lokaliteten vil trolig være bra
for en produksjon mellom 3600 og 8000 tonn maksimal biomasse, o g en kan fort finjustere
tallene etter at man har vunnet erfaring med lokaliteten.

Strømhastigheter ved havbunnen

E t parameter som kan være meget sentral t for å avgjøre om en lokalitet egner seg for oppdrett,
er hvorvidt man kan oppnå signifikante hastig heter nær bunnen og dermed få resuspensjon og
eventuellt "skylling" av bunnavsetninger fra lokaliteten . Om dette ikke er noe som skjer veldig
ofte, men med jevne mellomrom kan det ha stor påvirkning på utviklingen av karbonavsetning
under oppdrettsanlegget over tid. Den høyoppløste modellen for Laksefjorden er kjørt i 2
måneder, hvor vi har lagret hastighetene i modellen hver time. Dette er instantane verdier (ikke
midlet over timen), men med ~24t x 61dager = 1464 timesverdier for hver eneste gridcelle i
mo dellen . Det vil gi e n god representasjon av hva slags hastigheter som kan forventes over
bunnen .



Lakseoppdrett i Laksefjorden i Lebesby kommune, Finnmark
Akvaplan - niva AS Rapport 60112 21

Figur 23 Maksimum hastighet observert over modelleringsperioden i dybdelaget nærmest bunn

Figur 24 99 prose ntilen av hastighet observert over modelleringsperioden i dybdelaget nærmest
bunn

Figur 23 viser den største hastigheten fra hver gridcelle over hele modelleringsp erioden. Her er
skalaen fra 0 - 0, 4 m/s. Figur 24 viser hva slags hastighet man 99 prosent av tiden befinner seg
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under, dvs. ca 1% av tiden viser modellen større hastighet er enn angitt i fargeskalaen . Dermed
er det mest ekstreme engangstilfellene av verdier luket u t, og vi får et inntrykk av hva slags
øvr e hastigheter man kan nå i sjeldne tilfeller. Skalaen her stopper på 0.15 m/s. Det som kan
observeres er at det ved lokaliteten og i umiddelbar nærhet er meget lave hastigheter å forvente
nært bunnen.

I Cromey et a l. (2002) nevnes at det resuspensjon kan skje ved hastigheter fra 7 til 15 cm per
sekund, og hastigheter rundt 10 cm per sekund har vist seg å gi godt samsvar mellom modellerte
verdier og observasjoner i felt. Med hastigheter som tilnærmet aldri overstiger ~5cm/s kan man
ikke forvente stor grad av resuspensjon eller skylling av sedimenter under lokaliteten.
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2.2.3 Diskusjon

Med rundt 5000 tonn maksimal biomasse fordelt på 24 bur tyder beregningene på at lokaliteten
me st sannsynlig vil holde seg på en akseptabel miljøtilstand .

I forhold til avsetning av sediment vil man m ed god planlegging sannsynligvis kunne få plass
til en produksjon på opp til 20 000 tonn laks i Laksefjorden fordelt på 4 til 5 lokaliteter. I forhold
til total eutrofiering og oksygenforhold i f jordens bunnvann er det ikke gjort noen beregninger
i dette prosjektet for en slik produksjon. Men Laksefjorden har ingen terskel i det ytre basseng
og en kan derfor regne med god vannutskiftning ned til de dypeste vannlagene

For smitteaspektet er det fore tatt modellering for en tenkt lokalitet. Hvor de andre lokalitetene
er tenkt etabl ert spiller en stor rolle, både for smitte seg imellom , og det å utsette
vanninntaksområdet for de to landbaserte settefiskanleggene for smitte risiko .

Beregningene viser at det kun er ved de mest ekstreme tilfellene at det er en liten risiko for
spredning av virus fra Rypøya ny posisjon og ned til innerst i F riarfjorden. Med dagens
teknologi for rensing og desinfisering av inntaksvannet er det derfor svært lav risiko for at
b esetningen i settefiskanlegget blir smittet. P osisjoneres de nye anleggene i en tilsvarende
avstand med hensyn på vanninntakene vil man holde risikoen for smitte på lavt nivå .

2.2.4 Sentrale opplysninger i forskningslitteraturen om sedimentering

Hargrave et al. (2008) oppgir i en oversiktsartikkel at en daglig sedimentering på 5 - 10 g
biologisk tilgjengelig karbon kan føre til oksygenmangel i sedimentene, en tilstand som
klassifiseres som Hypoksia B. I slike sedimenter vil en måle redoksverdier på minus 100 til
mi nus 200 mV og en pH verdi lavere enn 7.0. I vårt system for miljøovervåking i NS9410
klassifiseres slike sedimentprøver som miljøtilstand 4, meget dårlig og overbelastet. Hargraves
arbeid gir en generell oversikt. Daglig sedimentasjon av karbon vil slå uli kt ut avhengig av
strømforhold og type bunn, fordi tilførsel av oksygen og eksisterende dyresamfunn påvirker
hvor mye miljøet kan belastes.

Keeley et al. (2012B) har utviklet en numerisk sammenheng mellom organisk anrikning
("enrichment state") av bunnsedi menter under oppdrettsanlegg og dyresamfunnenes respons.
Responsen på anrikning er inndelt i 7 klasser (Macleod og Forbes 2004), klassene ES1 til ES7,
der klasse ES1 er uberørt frisk sediment, og klasse ES7 er overbelastet sediment der det ikke
lenger finn es dyr. Klasse ES5 gir sterkt anriket sediment med en maksimal mengde av bunndyr
som er såkalte opportunister, dvs. mange individ men få dyrearter som capetellider ( børstemark )
eller nematoder.

Bakteribelegg med Beggiatoa vil kunne være tilstede, og sedime ntkjemien er under endring. I
Klasse ES7 er det ikke oksygen og heller ikke dyr i sedimentene. Når man sammenligner
sedimentkjemiske verdier og biologiske indekser tilsvarer klasse ES6 til klasse ES7 hos Keeley
vår norske tilstandsklasse 4 i NS9410.

Keel ey et al. (2012A) beskriver hvordan variablene som man bruker for å måle responsen på
anrikning varierer på lokaliteter med moderat og med høy vannutskiftning. I Keeley et al.
(2013) beskrives karbonavsetning og biologisk effekt på sedimenter i deres felts tudier. I denne
artikkelen fremheves det også at det er stor forskjell med hensyn til biologisk respons mellom
lokaliteter med moderat og med høy vannutskiftning.

For klasse ES5 har Keeley observert like under 5 g karbon /m2/dag for lokaliteter med modera t
vannutskiftning, og ca. 11 g karbon /m2/dag for lokaliteter med stor vannutskiftning. Moderat
vannutskiftning på spredningsdyp hos Keeley er en snittfart på 3 - 6 cm/ sekund. Meget god
vannutskiftning på spredningsdyp hos Keeley er en snittfart på 14 – 20 cm/ sekund.
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2.2.5 Valg av risikoverdier for daglig sedimentering av karbon

Sammenlignet med Keeley et al. (2013) har lokaliteten Laksefjord moderate strømforhold men
sort sett en del større vanndyp (~50m øst i lokaliteten, ~110 meter vest i lokaliteten) enn
anl eggene Keeley (26 - 36m) har undersøkt . Keeley har også brukt utfôring over 6 til 12 måneder.
I vårt prosjekt er utfôring beregnet for de to månedene med størst fôringsintensitet. På
månedene med størst utfôring vil våre modelleringer beregne høyere daglig av setning av karbon
i sedimentene enn verdier fra vitenskapelig litteratur der ofte årsmiddelverdier er oppgitt. I vår
grafiske fremstillinger har vi derfor satt en isolinje på 10 g karbon /m2/dag for månedene med
størst utfôring. Områder med høyere sediment ering ligger innenfor denne 10 grams linjen og i
disse områdene kan risikoen for at miljøtilstand blir i tilstandsklasse 3 eller 4 være tilstede.
Områder med verdier som er over 20 til 30 g karbon /m2/dag har trolig høy risiko for å havne i
tilstandsklasse 4 .

2.2.6 Langtidsperspektiver

I dette prosjektet er vurderingene i stor grad bygget på modellerte verdier fra nyutviklet
modellverktøy og lagt opp mot andre vitenskapelige arbeider, samt mot observert miljørespons
på lokalitetene som er undersøkt i prosjektet. Analysen av modellert maksimal hastighet er
dessuten en nyvinning som kan bidra til å se på resuspendering av sedimenter.

I den vitenskapelige litteraturen finnes det få eksempler som omhandler kvantitative
sammenhenger mellom modellerte verdier for sedime ntert materiale (karbon) fra
oppdrettsanlegg og sediment - kjemisk og økologisk respons. De fleste arbeidene omhandler ofte
spesielle situasjoner som vanskelig lar seg direkte overføre til norske forhold. Det finnes heller
ikke gode numeriske tilnærminger ti l resuspendering. Dette skyldes foreløpig mangel på
publiserte data på bunnfriksjon og hvordan sedimenter fra fiskeoppdrettsanlegg oppfører seg
over tid i forhold til resuspensjon.

Derfor må vurderingen som APN her har gjort etterprøves og justeres ved de framtidige
rutinemessige miljøundersøkelsene som oppdretter gjør.

2.3 Overordnet Diskusjon

2.3.1 Overføring av smitte til fisk i brønnbåter

I Laksefjorden ligger det to settefiskanlegg, henholdsvis i Friarfjorden og i Adamselv. Ved
eventuell sykdom på fisk i oppdr ettsanlegg som ligger i Laksefjorden vil det være en potensiell
risiko for at smitte kan overføres fra matfiskanleggene og til smolt fra settefiskanlegg, i det
disse føres ut av fjorden i brønnbåt. Denne risikoen skal imidlertid kunne minimeres eller
elimi neres ved å gå med lukkede systemer i de områder der det er fare for å ta inn smittestoff.
Dette innebærer altså at fartøyet ikke tar inn vann fra sjøen så lenge det befinner seg i et område
med fare for smitte. Etter forskrift om endring i forskrift om tr ansport av akvakulturdyr fastsatt
av Nærings - og fiskeridepartementet 29.08.2017 er dette pålagt rutine. I Forskrift om transport
av akvakulturdyr § 29, fremkommer nå følgende under bokstav b:

‘ Transport av settefisk til matfisk - og stamfiskanlegg og tran sport av slaktefisk kan foregå med
kontinuerlig vannutskifting. Transporten skal likevel foregå uten vannutskifting når transporten
passerer så nær akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller tilvirkingsanlegg at det
er fare for at smitte sp res til akvakulturdyrene som transporteres eller til akvakulturdyr som
passeres under transporten. Vannutskiftingen skal stanses i størst mulig avstand fra
akvakulturanlegg, slakteri og tilvirkingsanlegg som passeres’ .
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Den teknologiske utviklingen i brønnb åtnæringen har de siste årene gått svært raskt, og flåten
av brønnbåter ansees som meget moderne. Det er i 2018 normalt at fartøy kan gå minst 10 timer
med mekanisk lukkede systemer når de fører smolt ( Pers. med. Ervik 2018). Med en gangfart
på minst 8 kno p skulle det ikke være noen utfordring å passere oppdrettslokaliteter i indre del
av Laksefjorden uten å måtte ta inn nytt sjøvann.

Det var i tidligere år en viss risiko for at det oppstod plutselig behov for inntak av nytt sjøvann
ved en akutt endring i vannkvaliteten om bord, som følge av f.eks. svikt i O2- tilførsel eller CO2-
lufting. Moderne fartøyer har ca. de 10 siste år blitt utstyrt med redundante systemer med bl.a.
doble separate systemer for oksygenering, og slike hendelser skjer derfor normalt i kke, unntatt
ved brann eller andre helt kritiske hendelser (Pers. med. Ervik 2018). I tilfelle man skulle være
nødt til å ta inn noe nytt vann skal det være mulighet for å UV - behandle dette vannet før det
distribueres til fisken. Selv om det skulle være ut brudd av sykdom samtidig som fartøy må ta
inn vann vil spredningskartene i denne rapporten viser områdene der det vil være lavere risiko
for overføring av smitte slik at operativt personal om bord kan ta hensyn til de aktuelle
forholdene.

2.3.2 Smitteoverføring til settefiskanlegg i Laksefjorden

Ved inntak av vann til settefisk vil det være risiko for å få inn patogener dersom det lever vill
eller oppdrettet fisk i vannkilden. For å unngå dette har det derfor lenge vært vanlig å benytte
en form for desinfisering av inntaksvannet. I henhold til Forskrift om desinfeksjon av
inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 4 skal virksomheter som
driver produksjon av laksefisk desinfisere inntaksvann dersom dette tas fra sjøen, slik at faren
for inn tak av smittestoff til anlegget reduseres.

Effekten av desinfeksjon av inntaksvann som tiltak for å redusere sjanse for inntak av smitte vil
variere med ulike faktorer som smittestoffets egenskaper, metode for desinfeksjon og rutiner
for oppfølging av des infeksjonsanlegget. Godkjente metoder for desinfeksjon av inntaksvann
er, gjeldende fra 20.02.2017:

UV - bestrålin g med UV - dose 25 mWs/cm2 (minimumsdose).
Ozonering til restozon 0,1 mg/l etter 3 minutters kontakttid (gjelder for ferskvann).

UV - behandling har i den senere tid vært den dominerende metode for å desinfisere sjøvann ved
inntak til settefiskanlegg, se lv om ozon i mange tilfeller ansees å ha en vel så høy effekt som
UV. Dette skyldes i hovedsak at ozonering kan føre til at det dannes oksidanter (i hovedsak
aktivt brom) som er giftige for fisk, selv ved lave konsentrasjoner. Ved bruk av egnet teknologi
o g ved god kontroll på parametere som påvirker giftigheten er det likevel mulig å benytte ozon
uten av det påvirker fisken negativt.

UV - behandling er ikke ansett for å være en 100 % effektiv desinfiseringsmetode.
Tilfredsstillende resultat avhenger bl.a. a v at det er foretatt en god fraseparering av organisk
materiale med påfølgende tilfredsstillende transmisjon i vannet. Ved desinfeksjon av
inntaksvann er vannkvaliteten ofte mye bedre enn avløpsvann, og dette setter ikke like strenge
krav til forbehandling . For UV - anlegg skal UV - dosen i anlegget overvåkes kontinuerlig, og det
skal være montert automatisk stengeventil som stenger vanngjennomstrømningen ved
alarmutløsning som følge av UV - dose som er lavere enn dosekravet (Loncarevic 2012).

På bakgrunn av de o venfor nevnte utfordringer er det variasjon i hvilken teknologi som benyttes
og hvilken effekt som oppnås, og det er således vanskelig å si noe generelt om desinfiserende
effekt av behandling av inntaksvann fra sjø ved norske settefiskanlegg.
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I 2014 gjen nomførte Mattilsynet et omfattende tilsyn med 108 ferskvannsanlegg med laks eller
regnbueørret, der anleggenes vannkvalitet, vannbehandling og oppfølging av helse - og
velferdsindikatorer knyttet til vann ble inspisert (Hagland 2014)). Blant temaene som ble
undersøkt var rutiner for drift og vedlikehold av desinfeksjonsanlegg. 12 av de 108 anleggene
fikk avvik på dette temaet, blant annet knyttet til manglende desinfeksjon av inntaksvann og
manglende rutiner for testing og oppfølging av desinfeksjonsanlegg. Videre ble oppfyllelse av
krav om risikovurdering i henhold til IK - Akvakultur undersøkt. Her ble det blant annet funnet
mangler knyttet til risikovurdering ved inntak av sjøvann.

Funnene i Mattilsynets tilsyn viser at settefiskanleggenes etterlevelse av vi ktige krav knyttet til
inntaksvannet i 2014 var noe mangelfullt. Mattilsynets omfattende tilsyn og oppfølging av
etterlevelsen representerer en svært viktig vekker for anleggene, og det antas at etterlevelsen
skjerpes inn slik at risiko for inntak av smitt estoff reduseres ytterligere.

2.3.3 Minsteavstander mellom settefiskanlegg og matfiskanlegg

Vilkår for etablering av oppdrettslokaliteter reguleres av Forskrift om etablering og utvidelse
av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m, hvis formål er å fremme god helse h os akvatiske dyr og
ivareta god velferd hos fisk og tifotkreps. Forskriftens § 7 beskriver smittevernmessige forhold
som skal vurderes. Her fremkommer det at "For at godkjenning skal kunne gis må etableringen
av akvakulturanlegget, eller akvakulturområdet for bløtdyr, ikke innebære uakseptabel risiko
for spredning av smitte, herunder smitte inn til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for
bløtdyr og dets omkringliggende miljø". Dette er videre definert i Retningslinje til behandling
av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg,
zoobutikker m.m. Retningslinjen anbefaler at avstand fra store matfiskanlegg (MTB på 3600
tonn eller mer) til annen akvakulturvirksomhet er minst 5 km.

Likeledes, for landbaser te stamfisk - og yngel/settefiskanlegg er den anbefalte minsteavtanden
5 km i sjø til fiskeslakterier/tilvirkingsanlegg, fiskeoppdrettsanlegg og notvaskerier.

En gjennomgang av avstander mellom settefiskanlegg og matfisklokaliteter i de nordligste
fylkene v iser at retningslinjen har satt normen, og at en høy andel av lokalitetene er plassert
med en avstand mellom 5 og 10 km ( Tabell 3 ). Avstand fra matfisklokalitet til vanninntak for
settefiskanlegg vil i de fleste ti lfeller være noe kortere enn avstanden til selve anlegget.
Anbefalingen om minste avstand på 5 km ser ut for å hovedsakelig være anvendt i områder som
er egnet for sjøanlegg. For settefiskanlegg som ligger i område r som er mindre egnet for
sjøanlegg kan de t vært langt større avstander til nærmeste sjøanlegg.
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Tabell 3 Avstander mellom settefisk for laks/ørret og matfisklokaliteter for laks/ørret med fisk i
anlegget pr 01.06.2018. Avstandene er målt mellom midtpunkt for lokalitetspun kter på
Fiskeridirektoratets karttjeneste Yggdrasil.

Settefiskanlegg Nærmeste naboanlegg Type Avst.

10948 Grytåga 10961 Skonseng Laks 5,6 km

34097 Reppen 11074 Kvalvika Laks 8,3 km

26375 Åmøya 30097 Djupvik Laks 3,4 km

13811 Breivika 32397 Storvika i Skjerstdafjorden Laks 7,6 km

11312 Svartfjell 13191 Dyping Laks 6,7 km

11312 Svartfjell 33217 Forsan Laks 6,2 km

11296 Innhavet 11303 Veggfjell Laks 5,3 km

11313 Hustadstranda 31795 Skarvhausen Laks 5,7 km

11220 Mølnarodden 13291 Soløya Laks 1,0 km

1 1325 Foldvik 11330 Åmundsvika Laks 7,4 km

36357 Salangsverket 31097 Rotvika Laks 1,8 km

11333 Jøvik 13531 Skogshamn Laks 9,1 km

11426 Storelva i Berg 24175 Ytre Lavallsfjord Laks 7,4 km

13192 Skardalen 10734 Gourtesjouka Laks 8,5 km

10574 Storbukt 130 97 Skjervøy V Laks 5,6 km

36477 Sandøra 27737 Skjervøy Slaktemerd Laks /Ørret 5,6 km
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3 Påvirkning på anadrome fisk i Laksefjorden

Ved oppdrett av fisk vil det alltid være en viss risiko for at lokale fiskestammer påvirkes av
akvakulturvirksomheten. Proble mstillinger rundt dette har de senere år fått stort fokus både hos
oppdrettere, i forskningsmiljøer og generelt i befolkningen. To av de viktigste påvirkningene
av dagens akvakulturdrift er genetiske endringer hos ville laksestammer som følge av
interaksjo n med rømt fisk, og spredning av lakselus og andre patogener direkte fra
oppdrettsanleggene eller via rømt fisk. På begge disse problemstillingene har det blitt lagt ned
en betydelig forsknings innsats , som har bedret den generelle kunnskapen . De følgende a vsnitt
b elyser disse problemstillingene , og presentere r oppdatert kunnskap som berører forholdene i
Laksefjorden med tilhørende vassdrag.

Rømming fra norske oppdrettsanlegg har vært og er stadig en utfordring for næringen. Antall
rømte fisk økte jevn t på b egynnelsen av 2000 - tallet og var opp i nesten 1 million fisk i 2006.
Tallet har deretter vært jevnt nedadgående etter dette, og var nede i 100 - 200 000 fisk pr. år i
perioden 2012 - 2017. Sett i sammenheng med at produksjonen av laks i denne perioden har
økt betydelig , er dette en relativ nedgang i rømming i forhold til produksjon. Årsakene til
nedgangen er sammensatt, men mye antas å kunne tilskrives NYTEK - forskriftenes
ikrafttredelse i 2012, me d påfølgende hevet teknisk standard på anleggene.

Hvordan la ksefisk fordeler seg i sjøen etter en rømming er et foreløpig uavklart spørsmål knyttet
til oppdrettsvirksomheten. Mengde, tid og sted for rømming, alder og størrelse på den rømte
fisken, samt effekt av evt. gjenfangsttiltak er styrende for hvordan røm t fi sk sprer seg i og
påvirker det omgivende miljøet. Det konstateres i en rekke elver tilstedeværelse av
oppdrettslaks, og dersom denne laksen oppnår gytesuksess, vil det skje innblanding av genetisk
materiale i de lokale laksebestandene. Dette antas på sikt å medføre redusert genetisk tilpasning
hos bestanden som helhet, lavere overlevelse og dermed mindre laksebestand.

3.1 Vassdrag med anadrom fisk ved Laksefjorden
Ved Laksefjorden er det seks vassdrag med bestander av anadrom fisk , hvorav fire har
bestander av lak s ( Figur 25 ) . Ba sert på fangsttall fra årene 2012 – 2016 skiller Storelva og
Veidnes elva seg klart ut som de viktigste lakseelvene med langt større fangster enn de to andre
vassdragene. Storelv a ligger helt inn erst i fjorden mens Veidneselva og Lille Porsanger elva ca
midt i fjorden på ve stre side. Tømmervikvassdraget, Oksevågvassdraget og Blåfjellvassdraget
ligger i ytre del av fjorden ( Figur 25 ) .
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Figur 25 Laksefjorden med lakseførende vassdrag (oransje streker). Skjermbilde fra
lakseregisteret

3.2 Innslag av rømt oppdrettsfisk i vassdrag ved Laksefjorden
På oppdrag fra Fiskeridirektoratet er det etablert et nasjonalt overvåkningsprogram for rømt
op pdrettslaks i norske vassdrag. I dette programmet, hvor et økende antall vassdrag inkluderes,
har andel av oppdrettslaks og genetisk status blitt beregnet for tilsammen 196 norske vassdrag
(Grefsrud et al . 2018). Den genetiske statusen er basert på molekyl ærgenetiske teknikker og
sier noe om den historiske innblanding og innkryssing av fisk i den aktuelle elv en . Til disse
genetiske analysene benyttes et sett av markører (SNP - er) som generelt skiller mellom villaks
og oppdrettslaks uavhengig av hvilken villa kspopulasjon og oppdrettspopulasjon som
sammenliknes . Datamaterialet består av ungfisk og voksen laks fanget i elvene, etter at rømt
oppdrettslaks er luket ut ved skjellanalyser .
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To a v vassdragene hvor den genetiske statusen er undersøkt , Veidneselva (201 4) og Storelva
(2015) , ligger ved Laksefjorden. Begge er gitt tilstanden ‘Svært dårlig; Store genetiske
endringer påvist’ for genetisk status (Diserud 2017) . Når det gjelder innslag av rømt fisk i
elvene har innslaget av oppdrettslaks kun blitt kartlagt i Veidneselva i 2014, og ble da vurdert
til å være lavt til moderat (6,5 %). I Storelva har innslaget av oppdrettsfisk blitt vurdert over
flere år, og er sunket fra høyt i 2014 til å være middels i 2015 og 2016.

I Storelva ble det i 2017 ved drivtelling obse rvert 203 laks, hvorav 2 ble karakterisert som
oppdrettsfisk basert på ytre kjennetegn, tilsvarende et innslag på 1,5 % (Muladal 2017). Denne
tellingen ble gjennomført 16. - 17. september, og regnes som den ordinære tellingen, ettersom
den er nærmest opp mot gytetidspunkt. Ved telling 18. august ble det observert 128 villaks og
10 oppdrettslaks, tilsvarende et innslag på 7,8 %. Det er i rapporten poengtert at det ved
drivtelling er usikkert hvor stor andel av oppdrettslaksen som blir gjenkjent, og at estimate ne
fra drivtellinger derfor er minimumsestimater av andel oppdrettslaks i vassdraget. I et forsøk i
regi av Uni Research og Havforskningsinstituttet ble drivtelling ytterligere testet som metode.
Man fant at identifisering av oppdrettslaks basert på drivte llinger stemte godt overens med
identifisering ved hjelp av skjellanalyser i 7 av 8 undersøkte tilfeller ( Anon. 2017) . Dette vil
kunne variere med hvor godt trent personellet som utfører tellingene er, og hvor lang tid det har
gått siden fisken rømte. Gjen nomsnittlig estimert andel rømt laks i elverne falt i 2017 til den
laveste verdien i perioden 2014 - 17 (Anon. 2018).

I forbindelse med den vedtatte Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdretts -
fisk ble oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks ( OURO )
etablert. OURO iverksetter aktiv utfisking av oppdrettsfisk i de elver der innslaget av
oppdrettsfisk er uakseptabelt høyt. I Storelva er det vurdert at nivået oppdrettsfisk har vært
uakseptabelt, og utfisking gjenno m OURO er iverksatt. I 2016 ble slik utfisking gjennomført i
37 norske vassdrag.

3.3 Genetisk påvirkning på ville laksestammer
Det har lenge vært kjent at rømt oppdrettsfisk vil går opp i lakseførende vassdrag på samme
måte som villaks. Her vil den kunne påvir ke gytesuksess hos villfisk ved å forstyrre
gyteprosessen eller ødelegge etablerte gytegroper fra villaks, eller den vil kunne foreta en
vellykket gyting sammen med villfisk , med påfølgende endret genetisk sammensetning av
bestanden. Videre vil oppdrett sfi sk kunne forringe levekårene for vill lakseyngel. For eksempel
er det observert at parr fra oppdrettet fisk kan være mer aggressiv og vil dominere over vill parr
med tanke på habitat og næringstilgang, slik at dennes oppvekstvillkår blir dårligere. Denne
e ffekten ser dog ut til å være sterkest i laboratoriemiljø, og i en elv med komplekst habitat kan
villfisk ha større evne til å overvinne aggresjon fra oppdrettsfisk (Jonsson og Jonsson 2005).

Oppdrettsfisk har gått gjennom generasjoner med målrettet avlsar beid for å forbedre
egenskapene i oppdrett . De fremavlede egenskapene er ofte ikke fordelaktige i det naturlige
miljøet. Rømming og påfølgende innkryss ing med lokalt tilpassede lakse stammer vil derfor
potensielt medføre redusert overlevelse i hvert enkelt vassdrag. Avkom fra oppdrettet fisk er
rapportert å ha 35 % lavere overlevelse frem til returnerende voksen fisk enn villfisk, og mindre
enn en tredjedels gytesuksess sammenlignet med vill laks ( Jonsson og Jonsson 2005).

Selv om det finnes mye kunnskap om oppdrettsfiskens adferd i vassdrag, er det imidlertid først
de senere år det har blitt lagt ned en utstrakt forskingsinnsats for å forstå de langsiktige
biologiske effektene av innkryssing av oppdrettsfisk i villfiskpopulasjoner. I en nylig publisert
stud ie ble det konkludert med at laks med høyt innslag av gener fra oppdrettsfisk returnerte til
elva etter færre år i havet og ved mindre størrelse enn annen fisk (Bolstad et al. 2017). Dette
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resulterer på sikt i en gradvis reduksjon av størrelsen på fisken i elva. Størrelse er igjen relatert
til gytesuksess, blant annet på grunn av økende eggmengde med økende fiskestørrelse.

Denne effekten ble imidlertid kun sett i store elver med typisk storlaks. I den samme studien
ble det videre funnet at resultatene fra Finnmark ikke samsvarte med resultatene fra resten av
landet, noe som ble relatert til at villfisk fra Finnmark har et større slektskap med fisk fra
Kolahalvøya/Kvitsjøen. Hovedfunnet fra Finnmark var at hanlaks med gener fra oppdrettsfisk
i større grad ov ervintret to år i sjøen i stedet for bare ett, og følgelig hadde betydelig høyere
kroppsvekt enn sine artsfrender med en høyere andel gener fra villaks. Dette tyder på at
resultater og konklusjoner fra studier på anadrom fisk i de sørligere deler av Norge ikke uten
videre kan overføres til Finnmark. Dette støtter også tidligere forskning hvor det er konkludert
med at innkryssing av rømt oppdrettslaks (hvis genetiske opphav er fra vest Norge) vil kunne
få ulike genetiske konsekvenser om den gyter med fisk ve d Norges vestkyst / Norskehavet
kontra gyting med fisk i elver som munner ut i Barentshave t (Bourret et al . 2013). Det vil derfor
være behov for mer forskning for å forstå de langsiktige genetiske konsekvensene av at
oppdrettsfisk gyter med villfisk i elve ne øst for Nordkapp.

3.4 Spredning av lus og smitte fra oppdrettsanlegg og rømt fisk

3.4.1 Effekt av spredning av lus

Lakselus er en ektoparasitt som finnes naturlig i det marine miljø. Historisk sett har disse
forekommet i moderate mengder på viltlevende fisk, men etter en økning i omfanget av oppdrett
av laksefisk har antall lus økt også på villfisk, og forekomst av laks e lus er vanligvis høyere i
området med høy tetthet av oppdrettsfisk (Forseth et al. 2017). Lakselus kan medføre problemer
med o s m o regulering, fysi ologiske stressresponser, anemi, redusert næringsopptak og vekst, økt
mottakelighet for sekundære mikrobielle infeksjoner og andre sykdommer, samt økt dødelighet.
Lakselus er, sammen med rømt fisk, angitt som den viktigste menneskeskapte faktor som truer
v ille laksestammer, og kan redusere marin overlevelse av fisk i særlig sørvest - og M idt - Norge ,
men også i visse deler av N ord - Norge . På bakgrunn av dette er lakselus angitt som den
biologiske indikatoren for produksjonskapasitet i produksjonsområdeforskrift en, som skal
regulere vekst i oppdrettsproduksjonen i det aktuelle produksjonsområdet.

Laks, ørret og røye har ulike vandringsmønstre og er dermed ulikt utsatt for luseproblemer.
Laks foretar lange næringsvandringer ut i åpent hav hvor den gjerne tilbring er flere år, mens
ørret og røye tilbringer hele livssyklusen i fjord - og kystområdene. De to sistnevnte har i
motsetning til laks dermed mulighet for å oppsøke fersk - eller brakkvann for en naturlig
avlusning (lakselus tåler ikke ferskvann) . Røye og ørret er i større grad enn laksen flergangs -
gyter e , og foretar dermed flere utvandringer til sjø. Infestasjon av lus på vill laks er
hovedsakelig et problem for nylig smoltifisert fisk når denne er på vei ut a v fjordsystemet.
Tidsrommet for utvandring er senere på sommeren jo lenger nord i Norge en kommer, fra mai
i sør til medio juni – tidlig juli lengst i nord/nordøst. Returnerende gytefisk vil bli naturlig
avluset ved oppgang i ferskvann, og infestasjon på oppgangsfisk e r således et mindre problem.

Forekomst av lakselus på viltlevende laksefisk er kartlagt langs hele norskekysten i regi av
Havforskningsinstituttet. Ved hjelp av trålinger, garn/rusefangst og såkalte vaktbur er
forekomst av lakselus på villfisk registrert. Lokasjonene ble valgt ut på bakgrunn av hensyn til
villfiskpopulasjoner, nasjonale laksefjorder, soneforskriftsområder og generell fysisk egnethet
med hensyn på feltarbeid. De av de undersøkte stasjonene som ligger nærmest Laksefjorden er
Kåfjord og Lafjord i ytre del av Porsangerfjorden i vest , samt Tanafjorden i øst. Det ble videre
benyttet en hydrodynamisk spredningsmodell som indikator på områder med risiko for
forhøyede nivåer av lakselus. Det ble indentifisert to områder med forhøyet risiko i Nord -
Norge, men ingen av disse lå i Finnmark. S elv om ingen lokasjoner i Laksefjorden har blitt
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undersøkt i kartleggingen, støtter modellberegningene konklusjonen for regionen. Basert på
kartleggingen er det vurdert at risiko for lakselusindusert dødelighet på utvandrende lakse smolt
i Finnmark er lav ( Nilsen et al. 2017).

3.4.2 Avbøtende tiltak mot lus

Behandling av fisk infisert med lakselus har tradisjonelt vært utført ved bruk av ulike
medikamenter, vanligvis distribuert via fôr eller en badebehandling. Bruk av disse har etter
hvert reist en rekke spørsmål knyttet til hvordan dette påvirker ulike arter i økosystemet i
nærheten av anlegget. Videre er det spørsmål knyttet til hvorvidt medikamentene brytes ned til
ufarlige komponenter før de rekker å skade arter i omkringliggende økosystem, eller om de
akkumul eres i det naturlige miljøet.

Fra rundt år 2000 har det blitt stadig vanligere å bruke såkalte rensefisk som alternativ til
medikamentell avlusning. Dette har i hovedsak vært ulike leppefiskarter, men i den senere tid
også rognkjeks. Disse var i tidlige f aser viltfangede individer, men senere har det blitt vanlig
med oppdrettede rensefisk. Dette har igjen reist problemsstillinger rundt eventuell effekt på
lokale stammer av disse artene ved eventuelle rømminger, samt rensefiskens velferd ved utsett
i merd. Videre har det blitt tatt i bruk og prøvd ut en rekke andre ikke - medikamentelle metoder
for å redusere forekomst av lus i oppdrettsanlegg, slik som fersk - /brakkvanns behandling,
mekanisk behandling, undervannsfôring og forskjellige former for fysisk skille mellom
oppdrettsenheten og sjøvann i det øverste vannlaget, slik som f.eks. luseskjørt og
snorkelmerder.

Disse prinsippene er videreutviklet med ulike prinsipper av strømsetting etc, ettersom forsøk
har vist det det kan oppstå problemer med oksygennivå i enheten (Stien, 2012). Videre er det
rapportert om økte forekomster av amøbegjellesykdom i merder med denne form for luse -
beskyttelse, og det er behov for videre forskning i forbindelse med velferdsaspekter og
produksjonsintensitet (Stien et al. 2018).

B r uk av luseskjørt ( Figur 26 ) som tiltak for å unngå lusepåslag er fortsatt på et stadium som er
preget av utvikling og utprøving. Konseptet er basert på at lakselus normalt bare oppholder seg
i de øverste vannlag, o g ved å plassere en planktonduk eller lignende i øvre vannlag vil man
kunne redusere antall lus som kommer inn i oppdretts enheten.

Figur 26 S kisse av luseskjørt. Kilde: Calanus / Lusedata.no
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I et prosjekt finansiert av F iskeri - o g Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) ble det testet ut
en planktonduk av p olye ster med en maskevidde på 350 µm som beskyttelse mot lusepåslag
ved fem ulike lokaliteter i No r dland ( Næs et al . 2014) . D et ble i dette prosjektet konkludert med
at bruk av bå de 6 og 10 meter dype luse skjørt ga betydelig reduksjon i påslag av kopepoditter
(larvestadier av lakselus) . Det ble ikke observert betydelig lave oksygennivåer eller en negativ
helsemessig tilstand som følge av bruk av planktonduk, og de praktiske erfarin ger ble rapportert
å ha vært gode . Det ble imidlertid også rapportert om en episode rett etter prosjektet der man
valgte å fjerne luseskjørt i forbindelse med sykdomsutbrudd og dårlige strømforhold.

I en annen studie ble det gjennomført lignende forsøk ve d fire lokaliteter, i tillegg til at det ble
samlet inn data fra lokaliteter med luseskjørt i normal drift, fra Finnmark i nord til Rogaland i
sør. Også i dette prosjektet ble det konkludert med at luseskjørt reduserer lusepåslag dersom
skjørt blir satt ru ndt merden før fisken kommer i sjø. Det var imidlertid store individuelle
forskjeller mellom lokalitetene, noen lokaliteter fikk meget stor effekt mens andre fikk
tilnærmet ingen effekt av skjørt (Grøntvedt og Kristoffersen 2015). Resultatene nevnt over
st øttes også av et nylig publisert forsøk av Stien et al. (2018) hvor 10 m dype skjørt med
maskevidde på 350 µm ble benyttet over 3,5 mnd. i løpet av sommeren 2014. Også her ble det
funnet varierende resultater, men ved siste prøvetaking var det 80 % mindre lus på fisken i
merdene med skjørt. Oksygennivåene i merdene med skjørt var mellom 5 – 35 % lavere i
kontrollmerdene, men ingen oksygenverdier under 70 % totalmetning ble registrert. Fiskens
startvekt var mellom 400 og 760 g.

Bruk av rognkjeks er et biolog isk bekjempelsestiltak mot lakselus. I forsøk rapportert av
Imsland et al . ( 2014) ble effekt av rognkjeks med en snittvekt på 54 gram testet under småskala
betingelser. De fant at laks (snittvekt 619 gram) i merder med rognkjeks hadde signifikant
lavere an tall lus enn laks i merder uten rognkjeks i løpet av forsøksperioden på 54 dager. Det
var ingen forskjell på om tettheten av rognkjeks i forhold til laks var 10 eller 15 %.

Kunnskapsstatus for bruk av rognkjeks som biologisk avlusning er nylig gjennomgått i en
oversiktsartikkel av Powell et al . (2017). Her understrekes det at forståelse av rognkjeksens
fôrpreferanser er essensielt, ettersom en høy andel av rognkjeks en kan dø av sult innen få uker
dersom den ikke tar til seg næring. En av fordelene med rogn kjeks er at denne er aktiv ved
lavere temperaturer, og er således velegnet for bruk i Nord - Norge. Velferden til rognkjeks i
merder er imidlertid ikke tilfredsstillende, og det er betydelige problemer med dødelighet
(Grefsrud et al . 2018). For å oppnå en ve llykket avlusning med rognkjeks er det derfor viktig å
optimalisere miljøforholdene med skjul, festeflater og tilpasset næringstilgang.

3.4.3 Andre patogener

Ved ethvert åpent oppdrettsanlegg vil det bli frigjort smitteagens til omkringliggende miljø ved
et eve ntuelt sykdomsutbrudd. Effekten av dette vil variere med en rekke faktorer som f.eks.
patogenets vertsregister, virulens, smitteveier og evne til overlevelse i miljøet.

Havforskningsinstituttet har i sin årlige risikorapport gjennomgått oppdatert kunnskap om
spredningen av patogener fra oppdrettsanlegg til viltlevende fisk, og effekten av dette.
Tilstedeværelse i de ulike regioner samt risiko for og konsekvens av smitte er gjennomgått for
aktuelle virus, bakterier og parasitter, og det er sammenfattet en ko nklusjon for hvert enkelt
patogen. En kortversjon av disse konklusjonen er gjengitt i Tabell 4 for de patogener som er
tilstedeværende i produksjonsområde 12 og 13 (Vest - og Øst - Finnmark). For sykdommene
laksepox, epiteliocystis, høstsyke og parvicapsulose er det med eksisterende kunnskap ikke
mulig å fastsette et risikonivå. For de øvrige sykdommer er det vurdert at risiko for
bestandsreduserende effekter av infeksjoner/infestasjoner som følge av smittepress fra
op pdrettsfisk er lav.
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Tabell 4 Risikovurdering for smittepress fra oppdrettsanlegg i produksjonsområde 12 og 13 som
kan virke bestandsregulerende på viltlevende stammer av anadrom fisk.

Sykdom
/patogen

Risiko for bestandsregulerend e effekt Kommentar

HSMB / PRV Risikoen for bestandsreduserende effekter av PRV -
infeksjoner hos sjøørret og villaks vurderes som lav.

Moderat usikkerhet knyttet til
vurderingen. Det er ikke mulig
å vurdere risiko for sjørøye
eller andre villfisk.

CMS / PM CV Villfiskdata indikerer at det ikke skjer omfattende
oppsmitting og risikoen for bestandsreduserende effekter
vurderes derfor som lav for laks.

Det er ikke mulig å vurdere
risiko for sjøørret og - røye og
juvenile stadier med dagens
kunnskapsnivå.

ILA / ILAV Risikoen for bestandsreduserende effekter på laks som følge
av ILA i oppdrett vurderes som lav. Usikkerheten i anslaget
anses som moderat basert på få spredte utbrudd og virusets
begrensede evne til å overleve og spre seg. Risikoen for
bestandsreduse rende effekter av ILAV på sjøørret og røye
vurderes som neglisjerbar

Det er ikke mulig å vurdere
risiko for juvenile stadier.

IPN / IPNV Risikoen for populasjonsreduserende effekter på laks som
følge av IPNV vurderes som lav, ettersom det over lang tid
ik ke er funnet indikasjoner på omfattende oppsmitting av
laks.

Det er ikke mulig å vurdere
risiko forbundet med IPNV for
andre ville laksefisk. Risiko
ansees som synkende.

Laksepox
/SGPV

Med dagens kunnskapsnivå er det ikke mulig å vurdere risiko
for bestan dsreduserende effekter på villfisk som følg av
SGPV i oppdrett.

Sår / Tenaci -
baculum spp.

Risikoen for bestandsreduserende effekter av Tenacibaculum
spp. fra oppdrett vurderes på bakgrunn av dette som lav.

Lav usikkerhet knyttet til
vurderingen.

Vinte rsår /
Moritella
viscosa

Villfisk vil oppleve betydelig lavere smittepress enn fisk i
oppdrett. Konsekvens av M. viscosa - infeksjoner i villfisk
vurderes derfor som lav. Risikoen for bestandsreduserende
effekter på villfisk som følge av M. viscosa - infeksjon er i
oppdrett vurderes derfor også som lav.

Lav usikkerhet knyttet til
vurderingen.

Yersiniose /
Yersinia
ruckeri

Risikoen for at Y. ruckeri i oppdrett skal forårsake
bestandsreduserende effekter på vill laksefisk vurderes som
lav langs hele kysten.

Usi kkerheten i vurderingen
anses for å være lav, med
unntak av i hovedområdene
for yersiniose (Midt - Norge).

Epiteliocystis /
CBC

Risiko for bestandsreduserende effekter av epiteliocystis kan
ikke vurderes som følge av manglende kunnskap om
konsekvenser for v illfisk.

Høstsyke /PGI
/ Desmozoon
lepeophtherii

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurderes det som
sannsynlig at villfisk i Sør - Norge eksponeres for smitte fra
oppdrett. Det er ikke mulig å vurdere risiko for
bestandsreduserende effekter av D. lep eophtherii.

Parvicapsulose
/ Parvicapsula
pseudobranc h.

Parasitten er alminnelig forekommende i villaks og sjøørret,
også i oppdrettsfrie områder. På bakgrunn av tilgjengelig
kunnskap er det ikke mulig å vurdere risikoen for
bestandsreduserende effekter av infeksjoner med opphav
fra oppdrett.
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3.4.4 Risikobilde i Laksefjorden

Det er i 2002 foretatt en sårbarhetsanalyse av oppdrett i Laksefjorden, basert på hvilke områder
som den ga n gen ble vurdert som egnet for oppdrett , og områder viktig for anadrom villfisk
(Berg et al. 2002). De åpne områdene langs vestsiden av fjorden, både nord og sør for linjen
Kalak – Veidnes ble vurdert å ha liten til middels risiko ( Figur 27 ) for påvirkning på anadrom
laksefisk. En oppdatering av denne analysen i 2007 (Sparboe m fl. 2007) synes å tegne et mer
negativt bilde av utstrekning og grad av sårbarhet ( Figur 28 ). Disse analysene er etter hvert mer
enn 10 år gamle, og basert på anleggstyper og stø rrelser, samt tilhørende lokalitetskriterier som
ikke er gyldig i dag (anleggene er i dag større og krever mer åpne lokaliteter). Fordelingen av
naturressurser og habitat i analysen antas å fortsatt være gyldig.

Figur 27 Konflik tområder avdekket i sårbarhetsanalyse (Berg et al. 2002) for oppdrett i
Laksefjorden.
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Figur 28 Konfliktområder avdekket i oppdatert sårbarhetsanalyse fra 2007 (Sparboe et al. 2007) .
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4 Konflikter og påvirkninger

Både på grunn av si ne behov for areal og god miljøkvalitet, og på grunn av sine utslipp er
oppdrett i en kommuneplan ofte definert som en ekskluderende virksomhet. Det er således ikke
mulig å drive dette samtidig med en rekke andre brukstyper som f.eks. kaste - og låssetting innen
fiskeriene, resipientbruk og en rekke verneformål. Det er i dette kapittel presentert og diskutert
en rekke konflikter som oppdrett på de omsøkte lokaliteter i Laksefjorden kan ventes å medføre.

4.1 Verneformål

4.1.1 Marine verneområder og nasjonale laksefjor der

For å beskytte nasjonalt og internasjonalt viktige områder med høyt biologisk mangfold,
arbeides det med å etablere e n rekke marine verneområder langs he le kysten av Norge
(Rådgivende utvalg 2004). Det er ikke identifisert områder i Laksefjorden som in ngår i arbeidet
med etablering av m arine verneområder ( Figur 29 ).

Figur 29 Lokalisering av m ulige og etablerte marine verneområder i Norge pr 2017
( www.Miljødirketoratet.no )

For å beskytte ville bestander av anadrom laksefisk, først og fremst atlantisk laks, har Stortinget
opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder fordelt over hele landet. I

http://www.miljødirketoratet.no/
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denne typen områder begrenses aktiviteter som kan påvirke laksebestandene, først og fremt
oppdrett. Samtidig foretas det tiltak til styrking av bestandene, bl.a. begrensninger i fiske,
bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactyluys salaris og andre tiltak. I Finnmark og Troms er
det ått e fjordområder ( Figur 30 ) som har status som nasjonal laksefjord. Laksefjorden er ikke
omfattet av noen av disse områder.

Figur 30 Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i Troms og Finnma rk (St. Prop. 32, 2007)

4.2 Sjøtrafikk
Kystverket er myndighetsorgan for alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger,
kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) og forvalter denne typen
tiltak etter både Plan - og byg ningsloven av 27 juni 2008 nr. 71 og Havne - og farvannsloven av
17. april 2009 nr. 19.

Kystverket har instruert de som til enhver tid behandler søknader om etablering av
oppdrettsanlegg i sjø, at hvite sektorer i fyrlykter langs hoved - og bi - leder er uaktu elle for
oppdrett. Hovedleden langs Nord N o r ges kyst går ytterst i Laksefjorden , med bi - leder til
Dyfjord og Lebesby på østsiden av fjordbassenget ( Figur 31 ).
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Figur 31 Farleder for skipstrafi kken i Laksefjorden. Hovedled (rød stiplet linje) og bi - led (blå stiplet
linje) (Data fra www.kystinfo.no Juni 2018).

4.3 Fiskeriinteresser
Det er lange tradisjoner for kystfiske i Lebesby kommune. Tidlige sjøsamiske bos ettinger vitner
om at samfunn holdt til ved kysten og i fjorder for å ha nærhet til gode fiskefelt. Primært var
det også dette fisket som gjorde at Finnmark ble befolket av andre enn sjøsamer. I Lebesby
kommune er næringslivet i høy grad er knyttet til fis keri, og i hovedsak kystnært fiskeri utført
av båter under 15 meter (Kystflåten). Det kan oppstå areakonflikter mellom oppdrettsanlegg og
aktive fiskerdskap. Videre er det verdt å ha overblikk over fisket etter skalldyr i sammenheng
med nylig fokus på muli g effekt av kjemiske avlusningsmidler på bl.a. reke.

4.3.1 Sjøsamisk fiske

Det tradisjonelle sjøsamiske bosettingsområdet strekker seg fra kyst - og fjordområdene i nordre
Nordland til den russiske grensen. Fiske, gjerne i kombinasjon med andre næringer, er et
s entralt element i den samiske kulturen. Det sjøsamiske fisket skiller seg i liten grad fra det
norske kyst - og fjordfisket i måten dette drives på. Fisket drives i hovedsak med mindre fartøy
i nærområdene og er svært sesongavhengig. Fisket er ofte avhengig av at både fisken er til stede
i nærområdet og at det er leveringsmuligheter. Fisket på lokale bestandene i fjordene varierer
sterkt, avhengig av både fiskens beskaffenhet og tilgjengelighet. Nasjonal fiskeripolitikk tar på
flere områder særlig hensyn til samiske fiskerier, bl.a. i manntallsforskriften.

http://www.kystinfo.no/
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4.3.2 Fjordfiske

Det finnes viktige fiskefelt for både aktive og passive redskap i Laksefjorden (Figur 32) .

Figur 32 Venstre: f iskeriområder og oppdrett svirksom het i Laksefjorden pr juni 2018 (Kystinfo.no).
Lil l a loddrett skravur er aktive fiskeredskap, skrå skravur viser områder der det anvendes
passive redskap . I høyre delfigur er vist fiskeplasser for laks efiske med faststående
redskap.

Fiskeristatist ikken, dvs . registreringer av hvor en fisker har tatt sin fangst, føres i såkalte
statistikkområder, som igjen er oppdelt i en rekke lokasjoner. Fiskeridirekto r atet er ansvarlig
for føring av f iskeri statistikken. Laksefjorden ligger i hovedområde 03, og de kk es i sin helhet
a v lokasjon 03 - 25 ( Figur 33 ) .
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Figur 33 Fiskerilokasjoner på kysten av øst Finnmark. Laksefjorden ligger i og utgjør hele lokasjon
03 - 25.

Laksefjordens viktighet som fis keriområde sammenlignet med øvrige Troms og Finnmark er
illustrert ved en kvartalsvis presentasjon av fangster for året 2013 ( Error! Reference source n
ot found. - 37 .
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Figur 34 Totale fangste r (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i første kvartal i 2013. Data fra
Fiskeridirektoratet .

Figur 35 Totale fangster (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i andre kvartal i 2013. Data fra
Fiskeridirektoratet

Fi gur 36 Totale fangster (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i tredje kvartal i 2013. Data fra
Fiskeridirektoratet
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Figur 37 Totale fangster (tonn) tatt av båter under 15 meters lengde i fjerde kvarta l i 2013. Data fra
Fiskeridirektoratet

4.3.3 Rekefiske

I Laksefjorden omtales det i eldre arbeider tre felter, innerst ved Bondøy, ett ved Vikhamn og
ett ved Sværholtklubben (Strøm og Øines 1974). Rekefiske foregår med trål i områder der
havbunnen er flat og ik ke medfører fastgjøring av redskap. Etablering av oppdrett på velegnete
rekefiskefelt vil i praksis redusere verdien/eller helt utelukke bruk av feltet.

Reketrål er et aktivt fiskeredskap, og i Laksefjorden er det registrert fiskeriområder for aktive
reds kap i de sentrale, dype deler av fjordbassenget (ref. Figur 32 ).

Det har nylig vært fokus på om kjemiske avlusningsmidler som slippes ut fra
oppdrettsvirksomheten kan påvirke reker. Forsøk gjennomført av Akvaplan - n iva i Tromsø har
undersøkt egg - og embryo - utvikling hos dypvannsreke ( Pandalus borealis ) etter eksponering
med lave konsentrasjoner av lusemidlene hydrogenperoksid, deltametrin og azametifos, samt
ulike kombinasjoner av disse. Forsøkene er gjennomført på e ggbærende reker, og resultatene
vil foreligge ved årsskiftet. Studien er finansiert av FHF og inngår i denne porteføljen:
https://fhf.no/nyheter/2018/juni/1106/nytt - fra - lusef orskningen/

4.3.4 Fiske etter k ongekrabbe

Kongekrabben er en introdusert art, og som sådan et uønsket fremmedelement i den norske
marine faunaen. Forvaltningsregimet som Norge og Russland har blitt enig om, betyr at
kongekrabben forvaltes som en ressurs i havo mrådet øst for Nordkapp, med kvoteordninger og
fangstreguleringer som sikter på et optimalt høstningsnivå fra en etablert bestand. I området
vest for Nordkapp (26 Ø) forvaltes kongekrabben som en uønsket, fremmed art, og fisket er
fritt, samtidig som det s timuleres til mest mulig innsats for å bremse krabbens utbredelse mot
vest.

Laksefjorden ligger i sin helhet øst for Nordkapp, i området der kongekrabben forvaltes som en
fiskeriressurs. Fisket etter kongekrabbe foregår med teiner, og hovedsakelig på høste n

https://fhf.no/nyheter/2018/juni/1106/nytt-fra-luseforskningen/
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(september – desember) der kjøttfyllen i krabbene er størst. I 2016 ble det i alt landet 2638 tonn
rund kongekrabbe i Norge (SSB.no).

4.3.5 Turist - og fritidsfiske i sjø

Turistfiske, dvs. fiskerivirksomhet drevet av ikke - fastboende, har ofte en annen utforming og
målsetning (rekreasjon kontra ilandført mengde) enn det kommersielle fisket. Turistfiske
beskatter samme ressursgrunnlag som yrkesfisket, ofte utenom kvoteordninger, og foregår
hovedsakelig fra mindre båter om sommeren.

I Laksefjorden kan det drives m ed turistfiske etter kongekrabbe med teiner, iht regler fra
fiskeridirektoratet, men generelt er turistfiske i havet rettet mot arter som torsk, kveite, steinbit.
Konflikter med oppdrett består i arealbeslag, manglende respekt for reglene om
avstandsbegren sning mellom fiske og oppdrettsanlegg i drift (20/100 m minsteavstand) samt
generelle miljøpåvirkninger fra utslipp/organisk belastning/eutrofiering.

4.3.6 Laksefiske i sjø og vassdrag

Laksefiske i sjøen med faststående redskap er strengt regulert. Faststående redskap i sjø
beskatter laks på vandring til elvene, og beskatter i de fleste fjorder flere bestander, både store
og små. Denne typen beskatning er uheldig da en ikke har oversikt over hvilken bestand en
fanget laks tilhører, og i mange tilfeller søker en å begrense sjølaksfisket for heller å kunne
beskatte bestandene i elvene, der en har bedre oversikt over både antall oppgjengere og antall
fisk landet. Laksefiske i elver ved Laksefjorden er diskutert i kapittel 3.

4.4 Tabellarisk sammenligning av tre større fjorder
Ullsfjord - Lyngenfjord – Laksefjord er de tre størst e fjordsystemer i Troms og Finn m a rk der
det ikke er hverken foreslåtte marine verneområder eller nasjonale laksefjorder/vassdrag ( Figur
29 og Figur 30 ). En rekke forhold knyttet til disse fjordsystem er gitt i vedlegg 1
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Vedlegg

Vedleg 1: Ullsfjorden, Lyngenfjorden og Laksefjorden
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Ullsfjorden, Lyngenfjorden og Laksefjorden er fjorder i Troms og Finnmark der det ikke er registrert marine eller foreslåtte marine verneområde r
eller nasjonale laksefjorder/vassdrag.

Egenskap Ullsfjord Lyngenfjord Laksefjord Referanser

Morfologi og
lokalisering

Avlangt fjordsystem (75 km) i nord Troms
med munning mot nord og en øst - vest
orientert sidefjord 69 ° 40' – 70 ° N;

19 °44 - 20°1' Ø

Avlan gt fjordsystem (82 km) i nord
Troms med munning mot nord og en
øst - vest orientert sidefjord 69 ° 30' –
70 ° N;

19 °9' - 20°8 Ø

Avlangt fjordsystem (95 km) i
Finnmark med munning mot nord
og to øst - vest orienterte sidefjorder
70 ° 35' – 71 ° N;

26 °3' - 27°7Ø

https://kart.finn.no/

Areal/volum/

bunntopografi

Grunn terskel (11 m vanndyp) mellom
indre (Sørfjorden) og ytre basseng
(Ullsfjord) v. Mækken halvøya.
Bassengdyp 138 m (Sørfjord). Maks dyp
ytre 280 m

Ikke terskel i ho vedbasseng. Kåfjord
med terskel 19 m, bassengdyp terskel
94 m

Maks dyp ytre fjordbasseng 325 m

Ikke terskel i hovedbasseng. Maks
dyp hovedbasseng 280 m

https://kart.fiskeridir.no/tapteredsk
ap

Fersk vanns

tilførsel

Små: Jægervassdraget , Lakselv ,
Breivikelva , Oldervik elva

Middels : Signaldalselva , Skibotnelva ,
Manndalselva

Små : Veidnes elva , Adamsfjord
elva , Storelva , Ørntindelva

Infrastruktur Lokale/fylkeskommunale veier. Bilferge
Svensby – Breivike idet

E6 langs østsiden av fjorden

Bilferge Olderdalen – Lyngseidet

RV98 og FV888 langs østsiden av
fjorden. Bortsett fra lokal vei til
Veidnes er det ingen infrastruktur
langs fjordens vestside

Bosetting Oldervik, Sjursnes, Nord - og Sør
Lenangen

Lyn gseidet, Furuflaten, Otern, Skibotn,
Manndalen, Olderdalen

Kjøllefjord, svært spredt bosetting

Fiskeri Rekefiske i ytre deler av fjorden.

Område 04, lokasjon 28

Rekefiske i ytre og midtre deler av
fjorden

Område 04, lokasjon 29

Reker

Område 03, lokasj on 25

http://www.rafisklaget.no/portal/pa
ge/portal/RafisklagetDokumenter/
Fangstfelt/Kystkart_Troms.pdf

https://www.rafisklaget.no/portal/p
age/portal/RafisklagetDokumenter
/Fangstfelt/Kystkart_Finnmark.pdf

Oppdrett Ingen Pr 2018: To matfisk konsesjoner for
lak s. To settefiskanlegg

Fire matfiskkonsesjoner. To
settefiskanlegg

https://kart.finn.no/
https://kart.fiskeridir.no/tapteredskap
https://kart.fiskeridir.no/tapteredskap
http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Fangstfelt/Kystkart_Troms.pdf
http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Fangstfelt/Kystkart_Troms.pdf
http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Fangstfelt/Kystkart_Troms.pdf
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Fangstfelt/Kystkart_Finnmark.pdf
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Fangstfelt/Kystkart_Finnmark.pdf
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Fangstfelt/Kystkart_Finnmark.pdf
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(Ekskl anleggene i Rotsund og rundt
Uløya og Kågen

Vannområde

(forurensning,
miljøtilstand,
kloakk,
avrenning)

Balsfjord – Karlsøy vannområde Lyngen Skjervøy vannområde 0422020100 - 1 - C Laksefjord indre

0422020100 - 2 - C Laksefjord ytre

https://vann -
nett.no/portal/#/area/1104 -
05/SubUnitID

https://vann -
nett. no/portal/#/area/1104 -
06/SubUnitID

https://vann -
nett.no/portal/#/waterbody/042202
0100 - 1 - C

https://vann -
nett.no/portal/#/waterbody/042202
0100 - 2 - C

Fisk og
økosystem
Forskning og
vitenskapelige
undersøkelser

Ullsfjord: varm og artsrik

Sørfjord: kald og artsfattig

Lyngenfjord:
Kåfjord: terskebasseng med naturlig lav
makrofauna diversitet bak terskelen
(Ve lvin et al. 1998) og lav
oksygenmetning senhøstes (Mannvik
2015)

Kongekrabbe UiT

Pedersen, T (UiT)
file:///C:/Users/lars/Downloads/Inv
estivatingcostal.pdf

Velvin et al 1999: Akvaplan - niva
rapport 1439.

Mannvik, H.P: Resultater fra
hydrografimålinger i indre Kåfjord.
Akvaplan - niva notat til Kåfjord
kommune datert 01.06.2015, ref
411.7159/HPM

Vannkraft Troms Kraft har i 19.06.15 fått tillatelse til
å bygge Stordal kraftverk i Ullsfjord en i
Tromsø kommune. Samtidig får Skognes
og Stordalen Kraftlag AS tillatelse til å
bygge Ritaelva kraftverk og Sveingard
kraftverk

https:/ /www.regjeringen.no/no/akt
uelt/konsesjon - til - kraftutbygging - i -
ullsfjorden - i - troms/id2424007/

https://kart.fiskeridir.no/plan

https://kart.fiskeridir. no/tapteredskap

https://vann-nett.no/portal/#/area/1104-05/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/area/1104-05/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/area/1104-05/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/area/1104-06/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/area/1104-06/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/area/1104-06/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0422020100-1-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0422020100-1-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0422020100-1-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0422020100-2-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0422020100-2-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0422020100-2-C
file:///C:/Users/lars/Downloads/Investivatingcostal.pdf
file:///C:/Users/lars/Downloads/Investivatingcostal.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-kraftutbygging-i-ullsfjorden-i-troms/id2424007/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-kraftutbygging-i-ullsfjorden-i-troms/id2424007/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-kraftutbygging-i-ullsfjorden-i-troms/id2424007/
https://kart.fiskeridir.no/plan
https://kart.fiskeridir.no/tapteredskap
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nasjonale fangster av reker, (data fra SSB.no)

Fiskeristatistikk (data fra fiskeridirektoratet) Fangster i kg rund vekt. Norske fartøy.

Lokasjon 4 - 28 Ullsfjord , Lokasjon 4 - 29: Lyngenfjord , Lokasjon 03 - 25: Laksefjord

Hyse, kveite, reke, sei, torsk, uer (kongekrabbe)

Uspesifiserte landinger (manglende lokasjon) ikke tatt med.


