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SalM ar Farming AS

Industriveien 51,

7266 Kverva

Lebesby kommune

Boks 38,

9790 Kjøllefjor d 04.06.19

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel – sjøarealer

SalMar Farming AS avdeling Nord, (heretter kalt SalMar Nord) viser til offentlig ettersyn av

kommuneplanens arealdel angående akvakulturarealer i Laksefjorden. KPA LEBESBY 2019 - 2035 ,

planbestemmelser og ti l hørende plankart , viser til eksisterende akvakulturarealer (VA - 1 – VA - 12),

samt fremtidige akvakulturarealer (VA - F1 – VA - F10) .

SalMar Nord er til stede i lokalsamfunn langs store deler av den nordnorske kysten, og er opptatt av

utviklingen i grender og kommuner. Per juni 201 9 har selskapet virksomhet i 10 kommuner i Troms

og Finnmark og engasjert seg aktivt i flere lokale prosj ekter. Det er også viktig for selskapet å være til

stede på de lokale arenaene for å utveksle synspunkter og informasjon, samt å delta i planprosesser.

Akvakultur i Norge er fortsatt å regne som en ung næring, og det er viktig å sørge for at lokale

beslutnings takere, og befolkningen for øvrig, får informasjon om drift og utviklingsplaner. SalMar og

SalMar Nord har, blant annet gjennom et aktivt engasjement i næringsorganisasjonene, bidratt til

viktige prosesser for bærekraftig utvikling i Norge.

SalMar Nords vurderinger, samt rapport fra Akvaplan - niva (vedlegg 1), viser at Lakse fjorden har

betydelig kapasitet for oppdrett av anadrome arter. Etter invitasjon fra Lebesby kommune i den

pågående planpros essen, ga SalMar Nord innspill til ti nye lokaliteter. Seks av disse arealene er

konsekvensutredet og inkludert i høringsdokumentene. SalMar Nord vurdere r at kommunen s

k onsekvensutr edning er i over en sstemmelse med selskapets virkningsvurderinger .

Sal Mar ønsker imidlerti d å komme med n oen komm entarer til høring sdokumentasjonen .
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VA - a realer:

Laksefjorden er omkring 1100 km2 og ha r , pr 04.06.2019, f ire lokaliteter i dr ift . Det er svært

usannsynlig at lokalitet Mårøyfjord (VA - 9) vil bli tatt i bruk igjen. Andre ledige akvakultur arealer (VA -

6 og VA - 8) vurderes også å være uegnet for akva kulturdrift i dag e n s produksjonsregime.

Area let som definerer VA - F 10 går helt inn til land. For å ivar eta ferd sel mellom Kifjordneset og et

fremtidig akvakultur anlegg , samt sikre tilstrekkelig avstand til la kseplasser i området, mener Sal Mar

Nord a t arealet fra land kan reduseres med 3 00 m . SalM ar Nord ønsker o gså å påpeke viktigheten av

areal VA - F 10 med hensyn til inneværende søknad om visnings konsesjon og visningssenter i

Kjøllefjord . Lokaliteten vil ha kort avstand fra selsk apets land b ase i Dyfjord og er fordelaktig i forhold

til trygg ferd sel inn og ut .

Arealet som definerer VA - 4 /VA - F3 uten for Lebesby , ligger i farlede n og farledens arealbegre nsning.

SalMar håper at kommunen , i sam råd med Kystverket, kan finne en løsning som både sikrer

muligheten for å etablere et akvakulturanlegg og trygg ferdsel inn og ut av havnebassenget i Lebesby .

SalM ar Nord registrer er også at selskapets innspill til arealplanen i Indre Laksefjorden ( rett nord for

Rypøya og Bonøya ) ikke er inkludert i høringsarealet. S els kapet s vurderinger med hensyn til avstand

til settefisk anleg gene ved Adamselv og Friarfjorden , viser at disse areal forslage ne ikke vil medføre

uakseptabe l risiko for smitte av sykdom . SalM ar Nord viser i denne f orbindelse til andre

s ettefiskanle gg i Norge , samt vedlagt rapport , kap . 2.3. Mattilsynets retningslinje for etablering av

akvakultur (Etableringsretningsli njen ) k ap . 6.2 viser til en anbefalt minsteavstand på 5 km mellom

settefisk a n legg og akvakulturlokaliteter i sjø . Innspillene nord for Bon øy a og Rypøya l igger over 9 km

fra settefiskanlegget i Friarfjorden. SalM a r Nord mener derfor at disse arealene burde vært inkludert

i høringsforslaget. SalM ar mener også at låssettingsare ale t nord for Rypøya er svært stort . Alternativ

plassering av låssettingsp lasser burde kunne finnes andre steder i fjorden.

D e rsom utt a l el se r fra sektormyndigheter , fi sk arlag eller andre høringsparter medfører behov for å

revidere arealutrekning eller plassering av høringsarealene , så er SalM a r Nor d åpen for en slik

løsning.

Bestemmelser:

SalM ar Nord viser ti l « Planbestemmelser KPA 2019 - 2035 » og kap ittel 5.2.3 Akvakultur (VA) b).

SalM a r ønsker å komment ere varigheten av strømmålingsperioden på 1 år. Mattilsynets

Etableringsretni n gslinje viser til et minimumsbehov for fire uker med strømdata for å si kre nok

kunnskap om fiskevelferdsmessig egnethet (Kap. 5.2) . M instekrav i NS 9410 - 9416 er også fire uker
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med datainnsamling . En oppdatering av dette dokumentet medfører at søknad om etablering av

akvakultur sannsynligvis vil kreve minimum 3 måneders innsamling av strømdata. Dette for å sikre en

tilstrekkelig kunnskap om kreftene som vil virke på anlegg og fortøyning er . SalM ar Nord ønsker

likevel å samle inn s trømdata med var ighet over ett å r for å iva reta lokalitetens variabilitet gjennom

årtidene , men at dette foregår parallelt med søknadsprosess.

Vurderinger av behov for syss elsetting, ringvirkninger og inves teringer i Lebesby kommune

E tablering av seks nye akvakult urlokaliteter vil medføre behov for omk ring 4 0 faste stillinger i tillegg

til vikarer. SalM ar Nords strategi er å ansette lokal arbeidskraf t. Selskapet har også et stort fokus på å

ta i mot lærlinger . Ringvi rkninger fra dagens drift i fjorden er store . Selskapet handler over 70 % av

alle varer og tjenester lokalt. Flere lokaliteter vil medføre stø rre varehand el i kommunen , samt bidra

til e t økt mangfold av lever a ndørsel skaper i regionen. Flere lokaliteter vil også utløse behov for flere

og større investering er på land i form av landbaser og fasiliteter for teknisk avdeling.

Med vennlig hilsen

Stefan Paulsen
Lokalitetsutvikler
SalMar Farming AS | avd Nord

Vedlegg 1 : Laksefjorden - virkningsvurderinger og risikoanalyser av oppdrettsaktiviteter - APn


