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Sakstittel:  SØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 

ØYRA - SALMAR NORD AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra.  

 

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel.  

 

Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til kommunale planer og interesser: 

 

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten.  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt. Dersom sektormyndighetene ikke går 

i mot denne søknaden, stiller Lebesby kommunestyre seg positiv til dette. I påvente av ny 

kystsoneplan, som skal være ferdig innen utgangen av 2018, er det bedre å søke utvidet 

MTB på eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye. En forutsetning for utvidet 

biomasse på Øyra, er at lokaliteten Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad 

på Nordmannspynten forventes heller ikke å komme til ny behandling.  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak 

som kan dempe støyen umiddelbart.  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i 

området. Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved økt 

MTB, og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en 

god lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Oversendelsesbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 med søknad fra SalMar 

om utvidelse av MTB ved lokalitet 34697 Øyra.  

2. Uttalelse fra Mårøy Vel datert 24.10.2017 

 



Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

SalMar Nord AS har den 25.8.2017 sendt søknad til Finnmark fylkeskommune om å få 

utvide MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved lokaliteten Øyra ved Mårøya i Laksefjorden. De 

søker om å utvide fra 3600 tonn til 6300 tonn. Årlig planlagt produksjon er 5000 tonn og 

forventet fôrforbruk er 5200 tonn i følge søknaden. Dersom søknaden innvilges vil lokaliteten 

19335 Eidemolla/Torskefjord trekkes inn. Denne saken blir ikke påvirket av bygge- og 

delingsforbudet som er innført i Laksefjorden, da arealet som SalMar har tillatelse til å drive 

innenfor ikke økes.  

 

Søknaden ble videresendt til kommunen den 11.9.2017. Den har vært annonsert i avisene 

Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningblad, på kommunens hjemmeside og 

facebookside, og den har ligget på høring i perioden 18.9.-25.10.2017. Det er kommet inn ett 

innspill, og det er fra Mårøy Vel.  

 

Mårøy Vel peker på disse hovedpunktene: 

 Støy fra anlegget (aggregat o.l.) er allerede i dag et stort problem, spesielt ved sørlige 

vindretninger er støyen sjenerende. De opplever ikke at tiltak som har vært satt i verk har 

hatt særlig positiv effekt, og er bekymret for at økt produksjon vil øke støybelastningen. 

Mårøy Vel anbefaler elektrifisering av anlegget for å redusere støy. 

 De er bekymret for miljøtilstanden i nærområdet, og ser at noen av prøvestasjonene er 

påvirket av anlegget på tross av at lokaliteten fikk en samlet god miljøtilstand. 

 Det er oppdaget to tilfeller av skottelus på villfisk i nærheten av oppdrettsanlegget.  

 

Mårøy Vel mener at «føre- var» prinsippet må gjelde for å ta vare på miljøet, og de er 

bekymret for miljø, støy og båndlegging av arealer knyttet opp mot øvrige interesser og 

virksomhet i nærområdet. Hele uttalelsen fra Mårøy Vel ligger ved saken som et vedlegg. 

 

SalMar skriver i sin begrunnelse for søknad om utvidet MTB på Øyra: 

 SalMar Nord er Nord-Norges største havbruksaktør målt i konsesjoner, med aktivitet i 

Troms og Finnmark. De har et av verdens største smoltanlegg på Senja med produksjon 

av 15 millioner smolt. Dermed er de selvforsynt, og kan sette ut større smolt og dermed 

redusere produksjonstida i sjø. SalMar har også planer om å investere i et nytt slakteri og 

foredlingsanlegg i Nord-Norge. Sett i lys av dette har de behov for bærekraftige 

lokaliteter for å oppfylle samfunnets, myndighetenes og egne krav til produksjon av mat 

gitt gjennom konsesjonene. 

 Miljøundersøkelser som er gjort i området viser at lokaliteten har god restitusjonsevne. 

Strømmålinger viser god gjennomstrømming og vannutskiftning. Dette sammen med 

bunntopografi gjør at lokaliteten er godt egnet for produksjon av laks. Øyra er en av tolv 

lokaliteter i SalMar Nord som er sertifisert etter havbruksstardarden ASC, som er regnet 

som en av verdens strengeste. SalMar benytter ikke kobber på notene, som gjør at de ikke 

slipper ut tungmetaller. De har også satt i gang energiledelse i samarbeid med Enova.  

 Det er generelt lave nivåer av lus på lokaliteten gjennom produksjonen. De har stort fokus 

på ikke-medikamentelle behandlingsmetoder. Det er tatt i bruk luseskjørt, for å hindre 

påslag, og de har brukt rognkjeks ved andre lokaliteter. SalMar tester også ut nye merder 

og avlusningssystemer på flere lokaliteter, noe som gir nyttig erfaring.  



 SalMar benytter den rømningssikre Midgar-merden, som er designet for eksponerte 

farvann. Det gjennomføres hyppige inspeksjoner av anlegg og komponenter med ROV og 

dykkere for å ivareta sikkerhet og miljø.  

 Anlegget på Øyra er utlagt med plass til 16 merder/produksjonsenheter med en 150 meter 

bred korridor for å sikre best mulig vanngjennomstrømning gjennom hele anlegget. Det 

trengs ikke større areal for å øke MTB. 

 SalMar legger ikke opp til en økning av produksjonen i Laksefjorden, men derimot å ta ut 

en av dagens lokaliteter, Eidemolla, om de får økt MTB på Øyra.  

 

Vurdering: 

Støy 

Lebesby kommune har i møte med SalMar også tatt opp muligheten for å elektrifisere 

anlegget, noe som både vil fjerne mye av støyen samt gi en miljøgevinst. SalMar oppfordres 

til å utrede kostnader med elektrifisering, og man ber om at flere tiltak som kan dempe støy 

umiddelbart også settes i verk. Det er forståelig at de som bruker Mårøya i sommerhalvåret 

finner støyen sjenerende, og kommunen har derfor også oppfordret SalMar til å se på flere 

tiltak.  

 

Lus 

Når det gjelder antall lus vil det alltid være en fare for at dette øker, med økt antall laks i et 

område. Dette følges tett opp av SalMar, og kravene som stilles til all lakseproduksjon i 

Laksefjorden er 0,2 lus pr laks. Det er også et krav om at det kun er lov å benytte 

medikamentell behandling to ganger i løpet av en generasjon laks. SalMar har tatt i bruk 

lakseskjørt på lokaliteten Øyra, med unntak av en merde. De ser en klar forbedring i 

lusesituasjonen der det er lakseskjørt.  

 

I høst har SalMar prøvd ut avlusing uten medikamenter i Laksefjorden. Det ble brukt en 

spesialbåt (Lautus) hvor laksen går igjennom rør i båten og blir spylt med sjøvann. Lusa 

samles opp i båten. Dette var en vellykket operasjon som ble prøvd ut på en merde på Øyra, 

og på lokalitetene Hovdenakken og Bondejorda (se sak 13.11.2017 på www.ilaks.no). Til 

våren, når det skal settes ut laks på Øyra og Kvitelv, vil det i tillegg til luseskjørt på merdene 

også bli satt ut rognkjeks.  

 

Miljøtilstand 

Det gjøres jevnlige målinger av miljøtilstanden på bunnen under anlegget (MOM B) og i 

nærområdet (MOM C), dette ligger i vilkårene for å drive med oppdrett. (Nærmere frekvens 

for prøvetaking beskrives i Tabell 3 i B-undersøkelsen tatt 16.1.2017). Likevel ser vi at det i 

noen tilfeller blir for stor belastning på lokalitetene, noe som har skjedd på ulike steder i 

Laksefjorden. Hvordan en lokalitet tåler belastning kan i følge SalMar variere fra år til år, 

med temperaturer og strømforhold, og om det settes ut små laks eller splittes stor laks til en 

lokalitet. Det som er viktig for en oppdrettsaktør, er da å ha nok lokaliteter å spre 

produksjonen sin på, slik at man ikke behøver å belaste noen lokaliteter for hardt i perioder, 

og at de kan brakklegges i andre perioder. SalMar mangler fortsatt lokaliteter for å kunne 

kjøre hele produksjonsvolumet som de har tillatelse til i Laksefjorden. SalMar har i flere 

møter opplyst at deres mål er å drive med lokaliteter i tilstandsklasse 1 og 2, da det er best 

både for laksen og for miljøet. Ved dårlig miljøstand (3 og 4), må de sette i verk tiltak som 

tidligere utslakting og lengere brakklegging.  

 

http://www.ilaks.no/


Målinger etter første produksjonssyklus viser at lokaliteten Øyra har en god evne til å tåle den 

organiske belastningen fra drifta. I følge rapport fra Åkerblå er det gjort flere B-undersøkelser 

på Øyra: 

  23.02.2016 tilstand 2 – god (på maks produksjon 1. generasjon) 

  17.06.2016 tilstand 2 – god (før utsett av 2. generasjon) 

  16.01.2017 tilstand 1 – meget god (på maks produksjon 2. generasjon) 

 

MOM B gjort 16.01.2017 viste en samlet vurdering på tilstand 1, selv om noen av 

prøvepunktene viser tegn på organisk belastning. Neste MOM B vil være når produksjonen 

igjen er på topp på lokaliteten. Det meste av laksen vil nå være slaktet ut i løpet av januar 

2018, og så skal lokaliteten brakklegges til ny laks settes ut våren 2018. Det ble også utført en 

MOM C (utvidet område) den 17.06.2017, med samlet god miljøtilstand, men også her viser 

noen av målepunktene påvirkning. (Rapportene ligger i vedlagte søknad fra SalMar.) 

 

Sysselsetting 

En økning i MTB på Øyra vil føre til to ekstra sysselsatte på den lokaliteten (3+3 røktere+ 

driftsleder), men ikke nødvendigvis i Laksefjorden samlet sett. Men det vil bidra til å sikre de 

som allerede er SalMar-ansatte i Laksefjorden i dag, totalt 12 faste (og 2 som pendler til 

Troms) og 2 lærlinger. Dette er viktig for den enkelte, for kommunen og for lokalt 

næringsliv. 

 

Havbruksfond og inntekter til kommunene 

Myndighetene har nå innført et «trafikklys-system» innen oppdrett, og her er Finnmark en del 

av «grønt» område, hvor det kan tillates vekst innen oppdrett, forutsatt gode lusetall i det 

enkelte området.  

 

Når det gjelder denne søknaden, vil en økning på Øyra erstatte tillatt produksjon i Eidemolla. 

Dermed dreier dette seg ikke om en økning, men en flytting av produksjonen.  Dette vil ikke 

medføre inntekter via havbruksfondet, om rådmann har forstått det riktig. Kommunen vil 

likevel kunne få inntekter fra havbruksfondet dersom det kommer en vekst på landsbasis. 

Inntektene vil da fordeles til kommunene utfra tillatt MTB, med noe større andel til de 

kommunene som legger til rette for veksten. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


