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NERGÅRD POLAR KJØLLEFJORD AS- SØKNAD OM Å PLASSERE EI 
MOTTAKS – OG LAGRINGSMERD FOR TORSK I KJØLLEFJORD HAVN. 
 
Nergård Polar Kjøllefjord AS søker om å plassere ei kombinert mottaks – og lagringsmerd  med 
flytebrygge for levende lagring av torsk i huken ved hurtigrutekaia i Kjøllefjord.  Formålet med 
etableringen er at turister skal kunne se hvordan torsk kan holdes levende i merder fra noen timer til 
flere måneder for å forlenge driftssesongen og sikre råstofftilgang til det nye fiskebruket med 
filetanlegg i perioder med liten tilgang på torsk. Dette anlegget er kun et «visningsanlegg» med et 
begrenset antall fisk i merden. 
 
Prinsippet er at fisk fanges og tas om bord i båt, hvor den lagres og overføres til merd i sjø. 
Anlegget driftes av Nergård  Polar Kjøllefjord AS. 

Plassering av anlegg for levende lagring av torsk i Kjøllefjord 

        
       Figur 1. Oversikts bilde for planlagte torskemerd for Nergård Kjøllefjord AS  
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Anlegget plasseres godt innenfor kaifronten hvor hurtigruta legger til. Ankrene til 
fortøyningene vil heller ikke komme utenfor kaifronten slik at de vil kunne komme i konflikt 
med hurtigrutas manøvrering inn til og fra kai. 
 

 
Figur 2. Kartutsnitt med inntegnet flytebrygge og merd med fortøyningsliner 
 
 

 
Figur 2. Flytebrygge og merd inntegnet med nummererte fortøyningsliner 
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Posisjoner for midtpunkt Codspa og fortøyningsliner iht. nummerering i figur 2. 
 
Midtpunkt 
Codspa  70°56,982' 27°20,051' 

 Omkrets: 40 m 
 

Fortøyningsliner             Breddegrad Lengdegrad 

1 70°56,982' 27°20,000' 

2 70°56,997' 27°20,022' 

3 70°56,986' 27°20,082' 

4 70°56,985' 27°20,085' 

5 70°56,974' 27°20,048' 

6 70°56,964' 27°20,056' 
 
Codspa 
 
Codspa er en kombinert mottaks – og lagringsmerd for levende fanget torsk. Merden heves og senkes 
ved å fylle / tappe ut luft i flytekragen.  
 

  

  
 
Figur 3 Codspa nedsenket , halvt hevet  og full hevet for inspeksjon av levert fisk  

 
 
På denne bakgrunn søkes det å etablere ei flytebrygge med ei kombinert mottaks og 
lagringsmerd for torsk i Kjøllefjord havn. 
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Ytterligere opplysninger gis av undertegnede. 
 
Med vennlig hilsen  
Nergård Polar Kjøllefjord AS 
 
Tapani Væhækuopus 
Plassjef  
 
   


