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Høringsuttalelse om lokalitet Nordmannspynten for lakseoppdrett Lebesby 
kommune 

Innledningsvis vil vi påpeke at vår klage, jfr. vårt brev av 29.7.2016 angående vedtaket fattet 
i kommunestyre 22.6.2016, hvor en gir midlertidig tillatelse til lokaliteten på 
Nordmannspynten fortsatt står ved lag i påvente av behandling.  
Vi vil derfor ikke gå inn på den foregående politiske prosessen i dette dokumentet, men 
legger klagen som vedlegg. 

Videre er det en rekke faktorer som vi mener taler negativt i forhold til opprettelse av en ny 
lokalitet på Nordmannspynten ved Øyra. Vi vil kommentere hver del av søknaden og 
vedleggene der vi ser det nødvendig før vi ønsker å kommentere det vi ser på som andre 
negative konsekvenser av økt oppdrett i Laksefjorden som helhet. 

1. Finnmark fylkeskommune anser ikke søknaden for å være komplett før det blir utført 
en C-undersøkelse før produksjonsstart. I følge Fylkesmannens miljøvernavdeling vil 
de kreve dette før de tillater ny lokalitet: «Vi vil se på om utslippene av den nye 

merdrekka vil sedimentere innenfor samme område, og hva som var tilstanden der 

når fôringen var på det maksimale sist gang.»   
I Formannskapets vedtak av 27.08.2014 hvor det i presiseringer rundt lokaliteten på 
Øyra bes om at; «miljøpåvirkninger bør følges tett opp slik at ikke belastningen blir 

for stor i området mht bunnfauna og fisk/krabbe» mener vi det er naturlig at en slik 
undersøkelse fremlegges for lokalpolitikere og beslutningstakere lokalt før det gis en 
eventuell tillatelse til en ny lokalitet.  
 

2. I sin søknad til Fiskeridirektoratet skriver SalMar AS at området ligger innenfor 
allmenn flerbruk som også omfatter akvakultur, og viser til dispensasjonsvedtak i 
kommunestyret. Det de utelater å skrive er at det i samme kommunestyremøte vedtas 
en Planstrategi hvor en igjen vedtar et forbud: «Kommunens kystsoneplan er ikke 

oppdatert og derfor gjorde Lebesby kommunestyre et vedtak i juni 2015, om bygge og 

delingsforbud i Laksefjorden. Det skal gjelde inntil ny kystsoneplan er vedtatt.» 
(Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019) Videre skriver de at det er over 5 km 
til nærmeste kloakkutslipp eller industri. De har jo selv industri som produserer 
kloakkutslipp i havet innenfor en 5 kilometers grense. 

 



3. I sin begrunnelse for søknader på erstatningslokaliteter til Fylkesmannen skriver 
SalMar AS at de er opptatt av å ha dialog med hytteeiere og beboere om 
støydempende tiltak. Mårøy Vel har ikke blitt invitert til noen form for dialog med 
SalMar om dette, og vi framholder vårt krav om dokumentasjon på gjeldene støykrav 
i forhold til nærliggende fritidsboliger. Mårøy Vel vil gjerne vite om vilkårene i 
allerede gitte utslippstillatelse for Øyra er overholdt med tanke på alle miljømessige 
forhold, da også med tanke på støy. Med bakgrunn i at omsøkte lokalitet i realiteten er 
en samlokalisering med Øyra-anlegget (dog enda nærmere fritidsbebyggelsen enn 
Øyra-lokaliteten) har dette en klar relevans til den foreliggende søknaden fra SalMar. 
Vi vil ellers vise til Departementets «Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging» T1442-2012 pkt. 2.1 og 2.2 om «Støy som tema i kommuneplanen» 
og «Utarbeidelse av støysonekart». I samme retningslinjer er det presisert at kravene 
har virkeområde for industribedrifter, jfr. pkt.1.2, og at retningslinjene skal legges til 
grunn ved arealplanlegging og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunen 
og berørte statlige etater. Viser også til det det under pkt. 4.2.1 og 4.2.2 er satt 
skjerpede krav til støy ved langvarige arbeider og arbeider/virksomhet om natten. 

 

4. SalMar skriver i sin søknad at de har gode erfaringer med eksponerte lokaliteter i 
Troms. Ved lokaliteten Øyra presiserte vi at det var en værutsatt lokalitet, og i følge 
driftsleder ved Øyra er to av merdene ikke i drift på grunn av værforhold, hvilket 
underbygger vår påstand. Som en ser av dette bildet tatt sommeren 2016 er det kun 
drift i 11 merder, selv om de har fått arealer / områder til etablering og drift av 16. 

  

Vi antar at grunnen til at de ikke bruker de andre merdområdene er at de har oppnådd 
maksimal biomasse i de andre merdene. Dette er områder som beslaglegges av 
SalMar, og derved ikke kan nyttes av andre. Videre skriver de i samme søknad at 
utslippene fra laksen er organiske. Forskning viser at en del av medisinbruken mot 
lakselus (som også SalMar bruker) kommer ut i avføringen til laksen og kan tas opp 
av andre organismer. Frode Nilsen skriver: «Sidan opptaket av dei veksthemmande 

stoffa ikkje er fullstendige i laksen når den vert medisinert vil noko av den aktive 



substansen sleppast ut via avføringspartiklar som kan etast av andre krepsdyr. På 

denne måten kan andre dyr få i seg store nok mengder medisin til at det kan føre til 

død om dei i sin tur skal skifte skal. Det har vore gjennomført miljøundersøkingar i 

samband med bruk av desse medisinane og det er vist at ein finn dei i bottensedimenta 

kring anlegg som vert medisinert» (Ottar 3 2016 s. 46)  I likhet med forrige 
søknadsrunde om lokaliteten på Øyra viser SalMar til at de bruker både luseskjørt og 
rognkjeks uten at de dokumenterer virkningen av dette enda. Mye tyder på at bruken 
av alternative avlusingsmetoder ikke er optimale i og med at det døde omlag 10 000 
laks under avlusing på et av SalMars anlegg i Laksefjorden høsten 2015. Det er og 
verdt å merke seg at forskning viser at: «Luselarvane har større spreiingspotensiale 

veg låge temperaturar rett og slett gjennom at dei då overlever lenger. Dette er ein 

faktor ein må ta omsyn til ved oppdrett i nordområda.» (Ottar 3 2016 s. 42)  
 

5. Rapport en som viser CTD-måling er en gammel måling som ble gjort i forbindelse 
med lokaliteten på Øyra, før det eksisterende anlegget ble tatt i bruk. Slik vi forstår 
det brukes en slik CTD-måling til å måle temperatur, oksygennivå og salinitet. I følge 
strømrapporten som også ligger ved søknaden skriver Havbrukstjenesten: «Oksygen i 

vannet synker med økende temperatur, og nivået varierer med sesong. 

Oksygenverdiene i sjøen er vanligvis lavest sensommer og høst. Variasjoner i fiskens 

oksygenforbruk stiger ved økende temperatur og ved fødeinntak. Merdenes 

oksygenforbruk øker i tillegg etter hvert som biomassen øker.» (s. 32) Vi spør oss da 
om det ikke er naturlig å anta at et anlegg på en biomasse på 3600 tonn vil ha 
innvirkning på oksygenverdiene i området?  Etter vårt syn vil det være et betimelig 
krav at det må fremlegges undersøkelse fra omsøkte lokalitet framfor en gammel 
undersøkelse fra en annen lokalitet? Her blander altså søker dokumentasjon fra det 
tilliggende anlegget inn i foreliggende søknad. Man opptrer altså som om det er en 
utvidelse av eksisterende anlegget i denne sammenhengen. 
 

6. Hvis vi går videre til den allerede nevnte strømrapporten viser den at overflate 
strømmen ved 5 meters dyp hovedsakelig går mot vest og rett på Mårøya, noe vi ser 
på som uheldig med tanke på fôrspill. Videre viser bunnstrømmen at den fortsetter 
mot anlegget som allerede ligger på Øyra. Havbrukstjenesten skriver også at det er 
flat bunn under omsøkte lokalitet, mens Mattilsynet anbefaler en jevnt skrånende 
bunn. Mattilsynet mener at det bør være en avstand på 20 meter mellom havbunn og 
notbunn, men det er ikke en absolutt regel. Havbrukstjenesten viser til at det er kun 7 
meter avstand mellom notbunn og havbunn på enkelte steder på omsøkt lokalitet 
(s.34).  Hvis det er slik at det er minst avstand nærmest land og strømmen går sørover 
langs bunnen og havner ved Øyra er ikke dette positivt da dette er resultatet av MOM-
B undersøkelsen ved Øyra: «Lenger sør, hvor det flater ut mot Vardnessundets 
dypområde, er det mer finpartikulært sediment som tyder på mindre bunnstrøm. Dette 
må vurderes opp mot de strømmålingene som er gjort på lokaliteten. Overraskende ser 
det ut til å være finpartikulært sediment også på de relativt grunne stasjonene som 
ligger nært Mårøya (st. 1 og st.2), hvor vi på st. 2 også finner et tynt lag av 
«lettflytende» sediment (trolig organisk). Dette kan tyde på strømforhold nært land 
som tillater sedimentering av fine partikler (lav bunnstrøm eller bakevje). Mulig er 
topografien på Mårøys sydside, hvor det stikker ut et lite nes, hvorfra havbunnen 
skråner bratt ned, slik at det dannes en bakevje.» (hentet fra MOM-B undersøkelsen 
fra lokaliteten Øyra, undersøkelsen er gjort i forkant av første utsett).  



Et annet moment som er verdt å merke seg er at det er ingen krepsdyr i MOM-B 
undersøkelsen på lokaliteten, mens det på 10 grabbuttak ved Øyra var 13 krepsdyr. Vi 
vet at disse resultatene ikke nødvendigvis er sammenlignbare, men erfaring fra 
flyndre og kveitefiske i dette området har vist at nettopp krepsdyr er en stor del av 
dietten til begge artene. Vi minner om at i naturmangfoldloven skal en i følge § 8: 
«legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av 

og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig 

bruk og vern av naturmangfoldet.»  

 

7. Når det gjelder planlagte bruk av flåte opplyser SalMar at de vil benytte ulike 
flåtetyper, og flåter som er tilpasset produksjonen til enhver tid. Vedlagt søknaden 
(vedl. 6.1.3 -Tegning flåte) er det vist en «typisk flåte» som er benyttet av SalMar. 
Flåten som er vist på tegningen har 32 m lengde, 9,6 m bredde og lastekapasitet for 
440 tonn fôr. Dette indikerer at SalMar planlegger samkjøring ved betjening av de to 
lokalitetene, og at dette i realiteten er en utvidelse av eksisterende lokalitet Øyra. 
Denne samkjøringen av de to anleggene vil generere større konsentrasjon av 
virksomhet, noe som igjen medfører mer støy til nærområdet og større fôrspill til 
resipienten i området.  

 

8. Vedlagt søknaden finnes det kart fra Miljødirektoratet som viser at lokaliteten ikke 
ligger innenfor et vernet område. Dette har SalMar rett i, det er likevel et område som 
er skravert av som et område som er av stor forvaltningsinteresse og noen er av svært 
stor forvaltingsinteresse. Hvis en går nærmere inn på dette kartet viser deg seg 
at fugleartene som er av stor forvaltningsintresse; ærfugl, fiskemåke, teist og tjuvljo, 
er alle sjøfugler. I tillegg er det markert for oter som har vært totalfredet siden 1982, 
og er merket som en nært truet dyreart i den norske rødlisten. Igjen vil vi trekke fram 
naturmangfoldloven og førevar-prinsippet i denne forbindelsen § 9. «Når det treffes 

en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 

kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»  

Havet er et sårbart økosystem under stadig press, også fra havbruksnæringen. To store 
anlegg like ved siden av hverandre kan ha svært negative konsekvenser for blant 
annet teist og ærfulgl som dykker etter mat, også i områdene ved Nordmannspynten. 
Det samme gjelder oteren som lever på Mårøy. «Oterens diett består i hovedsak av 

fisk, krepsdyr, muslinger, amfibier, fugler, smågnagere og haredyr. Dietten kan 

variere mye med utbredelsen. Noen steder er fisk hovedretten, andre steder muslinger 

og krepsdyr. Det har blitt påvist at europeisk oter kan ta fisk på opp mot 9 kg.[2] 

Oterens preferanse for oppdrettslaks gjør at den ofte kommer i konflikt med 

fiskeoppdrettere.» (Wikipedia 26.8.2016)    

 

9. Det er verdt å merke seg at torskens gyteområde ikke blir omtalt av SalMar denne 
søknaden. Ved lokalitetssøknaden på Øyra sa de, at skulle en legge 



Fiskeridirektoratets kart til grunn så ville en ikke kunne drive med oppdrett på 
østsiden av Laksefjorden. Med ønske om nye lokaliteter vil en utøve større press på et 
mindre område lengre ut i Laksefjorden enn tidligere og nærmere gyteområdene, i 
følge fiskeridirektoratets kart.  Erfaringer viser at i mange tilfeller skyr kysttorsken 
fjorder med oppdrettsanlegg og det blir følgelig mindre fisk i fjordene. I tillegg viser 
kartet at lokaliteten ligger innenfor et område hvor en tradisjonelt sett har drevet med 
line- og garnfiske og i senere tid fiske etter kongekrabbe. Vi ser med stor skepsis på at 
dette området som har vært brukt til kveite og flyndrefiske med line og garn og i 
senere tid kongekrabbe nå står i fare for å bli borte. Dette området er et svært godt 
fiskeområde på en sandgrunne som har vist seg rik på flyndre, kveite og krabbe.  

 

10. Vi reagerer også på at det ikke foreligger noen form for avtale mellom Lebesby 
kommune og SalMar AS som ble beskrevet i etterkant av kommunestyrets vedtak, 
hvor forutsetningen for vedtaket er midlertidighet.  Kun utskrift av vedtaket og 
SalMars samtykkeerklæring er vedlagt søknaden. I denne skriver SalMar konsekvent 
at Eidemolla og Mårøyfjord trekkes tilbake NÅR Skjellvika og Nordmannspynten er 
gitt som permanente lokaliteter. Slik vi ser det er dette problematisk fordi en da gir 
SalMar lov/muligheter til å drifte på alle disse lokalitetene en periode (gitt at 
søknaden går gjennom). Samtidig virker dette etter vårt syn som at SalMar ikke har 
noen intensjoner om at dette er midlertidige lokaliteter. Dette strider også med 
kommunens planstrategien for rullering av blant annet kystsoneplanen: «Et viktig 

prinsipp i arealplanlegging er å vurdere ulike verdier, hensyn og behov opp mot 

hverandre» (s. 15) I dette tilfellet får SalMar tildelt en lokaliteter uten at en slik 
vurdering har blitt gjort, og vi vet at det er flere enn oss som velforening som mener 
seg forbigått i denne saken. 

 

11. Ved behandling av søknad mottatt 27.6.2016 fra SalMar AS, har Finnmark 
fylkeskommune vurdert søknaden opp mot kriteriene i §3 i «Forskrift om 
konsekvensutredning etter sektorlover» (FOR-2014-12-19-1758). Fylkeskommunen 
finner ikke at tiltaket vil få vesentlig virkning for miljø eller samfunn. 
Mårøy Velforening er uenig i denne vurderingen, og mener at omsøkte tiltak kommer 
inn under kriteriene gitt i Vedlegg III, Vurdering av om et vedlegg II-tiltak kan få 
vesentlige virkninger, strekpunkt i) - vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy 

eller lukt, eller vesentlig forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig 

stråling. 

Avslutningsvis vil vi som velforening uttrykke vår bekymring over manglende ønske om å ta 
vare på det som vi anser å være det viktigste vi har; naturen, og forvalte den på en god måte. 
Vi er stolte tradisjonsbærere etter en lang rekke av fiskerbønder hvor vi blant annet har fisket 
etter laks på egne lakseplasser i området generasjoner. Vi bruker havet til matauk og 
rekreasjon, og ønsker at generasjonene etter oss skal ha de samme mulighetene. Dette gjelder 
også muligheter til å ha fiskeri som levevei hvis det skulle være ønskelig. Med ødeleggelse av 
lokaliteter og stadig nye områder avsatt til oppdrett, i den formen den finnes i dag, frykter vi 
at dette ikke lenger vil være mulig i Laksefjord, og vi synes at det er beklagelig at kommunen 
åpner for en dispensasjon fra bygge og delingsforbudet før en, som allerede nevnt, har hatt 
mulighet til å komme med innspill i arealplanlegging. 



 

Vi vil på bakgrunn av dette be Lebesby kommune og konsesjonsmyndigheten om å avslå 
søknadene fra SalMar AS, og sikre at alle berørte parter får ta del i en demokratisk 
planleggingsprosess for denne og andre typer anlegg i våre nærområder. 

  

Med hilsen 

Mårøy Velforening 

 

Svein-Rune Wian 
leder 

 

Vi ber om at vår høringsuttalelsen i sin helhet når alle beslutningstakere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg;  

- Klage av 29.7.2016 på vedtak sak 21/2016 fattet i Lebesby kommunestyre den 22.6.2016 


