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Sak  1/09

SØKNAD OM MIDLER FOR OPPSTART AV MATFISKPRODUKSJON

I LAKSEFJORDEN

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 08/1198

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 1/09 Styret for nyskaping og omstilling 04.02.2009 

Innstilling:

1. LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000.- i etableringstilskudd til Villa 
Arctic AS i forbindelse med oppstart av matfiskoppdrett i Eidsfjorden i Lebesby 
kommune.

2.  Av søknadens totalkostnader på kr 1 315 000.- er det gitt tilskudd til følgende:
a.   Investering i vei, opparbeiding av parkeringsplass og annen infrastruktur til 

sammen kr 315 000.- tilskudd utgjør ca 30 %.
b. Det gis ikke investeringstilskudd til flytende installasjoner.

3. Tilskuddet utbetales over Kap. 1.4060.4710.325
4. 50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart, resterende tilskudd utbetales når det 

foreligger prosjektregnskap og sluttrapport.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
6. Tilskudd gis med gjeldsbrev og med en bindingstid på fem år, 20 % avskrives pr år.
7. Dersom selskapet legger ned, selger eller på andre måter avvikler sitt engasjement i 

Lebesby kommune innen 5 år etter tilskuddet er utbetalt, skal gjenstående andel av 
tilskudd tilbakebetales til Lebesby kommune jfr vedtektene.  

8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Dokumenter:

Søknad fra Villa Arctic AS datert 10.12.08 (vedlagt)

Møtereferat fra div. møter mellom Villa-gruppen og Lebesby kommune (Ikke vedlagt)

Faktaopplysning:

Lebesby kommune har hatt flere møter med Villa-gruppen i forbindelse med deres oppstart av
matfiskoppdrett av ørret og laks i Eidsfjorden i Lebesby kommune. Selskapet har gjennom 
oppkjøp/emisjon av Troika Seafarms tatt over tre tillatelser for oppdrett på lokaliteter i 
Eidsfjorden og Mårøyfjord. Selskapet skulle etter planen sette ut fisk i Eidsfjord i juli 2008, 
men pga sykdom på smolten ble dette kansellert, og nytt utsett av 1 mill. smolt planlegges 
sommer 2009. 

Selskapet ønsker nå å gjøre en del grunnlagsinvesteringer i forbindelse med landbase på 
Hopseidet. Selskapet søker Lebesby kommune om kr 263 000.- i tilskudd til disse 
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investeringene, som totalt utgjør kr 1 315 000.- Av dette er flytekai den største kostnaden, og 
utgjør i henhold til søknaden kr 1 000 000.-. Det foreligger ikke pristilbud eller lignende med 
søknaden. 

Det er satt opp følgende budsjett for de forventede kostnader for klargjøring av området;

Grusing av veien kr.      15.000,-  
Ordne bruen kr.      30.000,-
Betongbrygge + installering kr. 1.000.000,-
Graving tomt kr.      25.000,-
Graving snuplass kr.      15.000.-
Strømtilførsel kr.      50.000,-
Sikring av kairester kr.      30.000,-
2 stk brakker kr.      40.000,-
Tørrlager kr.      75.000,-
Aggregat kr.      35.000,-

Sum kr. 1.315.000,-

Konsekvenser for miljøet:

Søker er pliktig å søke utslippstillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling for å kunne 
drive oppdrett av fisk jfr. Akvakulturloven. Søkeren driver for øvrig produksjon av økologisk 
laks, noe som tilstreber god styring og egenkontroll.

Vurdering:

Satsing på oppdrettsnæringen er ikke spesielt mye fokusert på i nærings- og 
samfunnsutviklingsplan eller i strategiplan for LiV, men inngår i vår satsing på primærnæring 
og fiskerinæring. Kommunen har i lang tid lagt ned stor innsats i å legge til rette for 
oppdrettsnæringa, gjennom en egen prosjektstilling tidligere, utarbeidelse av Egnethetsanalyse
av Laksefjorden og ved å prioritere ferdigstillelsen av kystsoneplanen (som ble vedtatt i 
kommestyret i desember 2008). Oppstart av matfiskproduksjon vil gi grunnlag for nye 
arbeidsplasser i kommunen, og samtidig vil de gi ytterligere ringvirkninger for 
servicebransjen. Dette bidrar igjen til å styrke eksisterende næringsliv, og alle disse 
momentene teller positivt i en tid hvor finanskrisen slår spesielt ut overfor fiskere og 
hvitfiskindustrien. 

En bør også se denne etableringen i sammenheng med konsernets planer om et mulig 
smoltproduksjonsanlegg i Bekkarfjord. Dette fordi det sannsynliggjør en sterk satsing i 
Lebesby kommune, og vil bidra til å øke vårt mål om økningen i sysselsettingen i 
fiskerinæringa. I dag er torskeprisene nedadgående, mens lakseprisene har vist seg å holde seg
på et stabilt nivå. Dette viser at det er viktig å ha aktører som satser på flere ulike felt. 

Når det gjelder kailøsningen har det vært mange forskjellige forslag gjennom årene, og det er i
denne omgang planer om flytekai. I søknaden er det lagt opp til tilskudd til flytekai. En ser at 
stadig flere bedrifter velger å lease løse driftsmidler. Vi tror det er en fordel for Villa Arctic å 
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satse på leasing av flytekai da dette ikke belaster bedriften med mer gjeld enn høyst 
nødvendig. Selvsagt kan det være en mulighet for at kommunen kan kjøpe inn en kai og leie 
den ut til bedriften, men kostnadsmessig tror jeg ikke dette gir et bedre tilbud, i tilegg til at 
dette fører til at kommunenes lånegjeld øker ytterligere, noe som jo ikke er ønskelig.  

Vedlegg – søknad fra Villa Arctic AS:
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Lebesby kommune 10.12.08

v/ Toril Svendsen

9780 Kjøllefjord

Søknad om midler for oppstart av matfiskproduksjon i Laksefjorden

Som vi tidligere har informert kommunen er vi engasjert med å sette i gang produksjon av 
matfisk i Laksefjorden, nærmere bestemt i Eidsfjorden i første omgang. 

Det forrige forsøket kom nesten i gang. Det var faktisk bare snakk om å få analysert de siste 
prøvene av smolten vi skulle sette ut. Uheldigvis viste denne analysen at smolten kunne være 
eksponert overfor enkelte fiskesykdommer, og derfor ønsket vi ikke på noen måte å sette i 
gang produksjon på et slikt grunnlag. Og det var for kort tid til å få tak i ny smolt. 

Men nå satser vi igjen til våren. Vi regner med å sette ut fisk i mai /juni til neste år. 
Klargjøringen er som kjent godt i gang. Vi har allerede gjennomført grøfting og reparert 
stikkrenner på veien frem til Eidsfjorden. Arbeidet er ikke ferdig, men sluttføres til våren. Det
gjenstående arbeid med veien er å ordne brua og gruse.  

I Eidsfjord er det kun rester av ei kai igjen, etter veivesenet. Vi har brukt kairestene og ei 
flytebrygge til ut og inn transport. Dette har fungert veldig dårlig, da de værmessige 
forholdene er heller ugunstig, og pga av vi har mye gods som skal fraktes ut og inn. Dette 
tenker vi å løse ved å sette ut ei betongbrygge med en kjørbar gangvei til bryggen, ei såkalt 
russebrygge. I tillegg må vi sikre kaidelen, slik at denne fungere som et ly foran bryggen og at
denne ikke ramler helt sammen.  På lengre sikt ser vi for oss at kai restene fylles ut til en 
molo.    

Fra før av har vi ikke hatt hverken lager eller oppholdsrom ved kaia, eller restene av denne. 
Behovet er der helt klart. Her ser vi en løsning med å sette opp et par brakker, og et tørrlager. 
For å få dette til må vi grave ut plass for dette. Her ser vi også at vi får til en snuplass for 
laste- eller tank- bil og parkering for egne og andre kjøretøy Vi har søkt om fradeling av 
festetomt i dette området.

Det er heller ikke strøm til dette området. I første omgang, når vi satt opp brakkene, løser vi 
strømbiten med et aggregat. Etterhvert mener vi at det går å legge kabel til trafo som ligger 
noen hundre meter unna. Vi har ikke snakket med Nordkyn kraftlag om dette, men det gjør vi 
før utsettet. 

Fra før av har vi losset og lastet over Dyfjord. Dette må vi nok regne med at vi må gjøre i 
første omgang, før ting faller på plass i Eidsfjord. Vi har vært i kontakt med Oddvar Jensen, 
og ser positivt på at vi får til en løsning. Det er først og fremst gods vi ikke selv klarer å frakte
ut og inn i Eidsfjord, og for fjernlagring av diverse utstyr.
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På lengre sikt, når vi kommer i gang i Mårøyfjord, og eventuelt Kifjord og Oksefjorden, hvis 
disse lokalitetene skulle tilfalle oss, vil Dyfjord fortsatt være viktig for oss. Dyfjord er jo også 
avsatt til akvakulturformål,  og i den forbindelse en mulig lokalitet. Denne lokaliteten har vi 
ikke enda vurdert i forhold til vårt behov.

Når det gjelder sysselsetningseffekten av vår satsning, vil driften organiseres med en 
driftsleder, skiftledere og røktere. Det første året vil vi være 4-5  personer i full drift. I år 2, 
ansetter vi 5 nye personer, slik at driftsleder fristilles for oppfølging av 2 lokaliteter. Ved full 
utnyttelse ca 10-12 stillinger. 

Av nåværende ansatte, vil 3 av oss, overføres til driften i Laksefjorden. Alle 3 med lang 
driftserfaring og med opplæring i økologisk drift.  Vi har da behov for 7-9 ansatte til. Noen av
de er allerede blinket ut, utifra kompetanse og tidligere ansettelser.   Alle tilhørende Gamvik 
og Lebesby kommune. På sikt vil vi sannsynligvis legge opp til økologisk drift også i 
Laksefjorden. 

Pr idag har vi en fast ansatt fra Lebesby kommune, i tillegg har vi engasjert 1 person fra 
Dyfjord for kortere oppdrag. Fra tidligere hadde vi en ansatt fra Lebesby, som er interessert i 
arbeid hos oss, når vi etablerer drift igjen i Laksefjord. Utenom disse, har vi hatt flere 
henvendelser fra kommunen om arbeid.  

Ser vi også effekten indirekte, kommer vi til å kjøpe flere tjenester, og helst fra lokal miljøet. 
Dykkekontroll av anlegget, månedlig. Service og reparasjon. Småkjøp av diverse varer. 
Transport. Brøyting av vei. Og mange flere ting. Summen av dette utgjør betydelige beløp, og
som vi gjerne kjøper lokalt.  

Så våre oppstartskostnader på landsiden vil sånt grovt være 
 
Grusing av veien kr.      15.000,-  
Ordne bruen kr.      30.000,-
Betongbrygge + installering kr. 1.000.000,-
Graving tomt kr.      25.000,-
Graving snuplass kr.      15.000.-
Strømtilførsel kr.      50.000,-
Sikring av kairester kr.      30.000,-
2 stk brakker kr.      40.000,-
Tørrlager kr.      75.000,-
Aggregat kr.      35.000,-

Sum kr. 1.315.000,-

20 % kr.    263.000,-

Som nevnt har vi allerede foretatt grøfting og ordnet stikkrenner. Det er brukt kr. 70.000,- 
Utenom investeringer på land, kommer vi til å bruke betydelige midler på sjøsiden, 
fortøyninger, nøter, ringer, båter, foringsanlegg mm. 

Vi søker hermed Lebesby kommune om kr. 263.000, for våre oppstartkostnader på 
infrastruktur i Eidsfjorden.
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Ved behov for kontakt med oss, kan jeg nåes på mobil 41656652, og mail 
svein@leppefisk.no, eller daglig leder Dharma Rajeswaran på mobil 91644126.

Mvh

Svein Hansen
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TILSKUDD TIL FANGST AV SEL I LEBESBY KOMMUNE 2009

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 09/147

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 2/09 Styret for nyskaping og omstilling 04.02.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV (Lebesby i Vekst) innvilger inntil kr 65 000.- til direkte fangsttilskudd
for fangst av havert i Lebesby kommune (kr. 1 300,- pr sel).

2. Beløpet innvilges over næringsfond konto 1.4060.4710.325.
3. Nødvendige justeringer av retningslinjene gjøres av administrasjonen etter 

evalueringen fra forrige sesong.

(Forslag til nye retningslinjer legges frem på styremøte, de gamle ligger vedlagt i 
saken)

Dokumenter:

Se sak 5/08 i LiV styrets møte den 13.02.2008

Prosjektbeskrivelse seljakt – PTL-prosjektet (www.porsanger.kommune.no/Prosjekter/ 
PorsangerfjordentilbaketillivetPTL/PNL/Sel/Seljakt/tabid/251/Default.aspx)

Foredrag av Jo Inge Hersjevik, fisker/seljeger Porsanger kommune

Faktaopplysning:

LiV-styret bevilget i fjor kr. 100.000 fra næringsfond til fangst av havert. Fangsten ble 
gjennomført av et fartøy fra Porsanger (Ingar Haukanes) som i løpet av noen få dager hadde 
skutt over 60 dyr. De kunne melde tilbake om store menger sel innover Laksefjorden. De 
melder også om at effekten i Porsangerfjorden har vært stor etter 3-4 års fangst av sel.

(Fra sak 5/08):

Bestanden av kysttorsk har gått kraftig tilbake langs hele norskekysten de siste tiår. Også i 
våre fjorder er dette et merkbart problem, særlig de grunneste fjordene i kommunen er delvis 
fisketomme. Det har vært satt fram mange ulike teorier for hvordan dette har skjedd. Blant 
både fiskere og andre har teorien om en stadig voksende bestand av kystsel vært fremsatt 
mange ganger. Forskerne har kommet med forsiktige bestandsanslag på kystselbestandene 
som ikke har harmonert med det som folk har registrert med selvsyn bl.a. på Kartøya, ved 
Elseskjær ute ved Kinnarodden og på Bekkarfjordskjærene. 
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I forbindelse med Porsanger kommunes omstillingsperiode ble det igangsatt et eget prosjekt 
kalt ”Porsangerfjorden tilbake til livet” (PTL). I prosjektet har man sett på flere ulike teorier 
som en mener kan ha hatt innvirkning på fiskebestandene, herunder overfiske, 
kråkebolleinvasjon og nedbeiting av tareskog samt de økende selbestandene. 
Selfangstprosjektet er et av konkrete satsingsområder der en har benyttet samarbeid med 
havforskningsinstituttet og selfangstmiljøet. Det er satt av en årlig pott til tilskudd for fangst 
(skuddpremie) på sel. Dette har vært satt til kr 2 000.- pr dyr. En skal legge frem kjeve av dyr 
for å få utbetalt premie. Kjeven sendes deretter inn til havforskningsinstituttet for analyse. Det
gis også et tilskudd på kr 700 fra instituttet for innsending av kjeveprøve. Totalt vil en kunne 
få 2 700.- pr dyr. Selfangst er en vanskelig og krevende jakt. De områdene der det er mulig å 
drive slik jakt er utilgjengelige uten bruk av båt, og skyting må gjøres fra land. I tillegg er 
beste fangsttiden på vinteren (særlig havert). 

Retningslinjene brukt i sesongen 2008:

Retningslinjer for til tilskudd for fangst av havert i Lebesby kommune 2008

1. Det er avsatt inntil kr 100 000.- til tilskudd til felling av havert skutt i Lebesby 
kommune i 2008. Bare jegere som oppfyller betingelsene i denne forskrift har rett 
til å søke på tilskudd for jakt av havert. Når tilskuddspotten eventuelt er brukt opp 
vil utbetaling kunne bli stoppet uten forvarsel.

2. Fangst av sel skal bare skje innenfor de regler som er bestemt av 
fiskeridirektoratet med hensyn på kvotebestemmelser og jaktbestemmelser jfr. 
Norsk lov.

3. Det gis et tilskudd på kr 2 000.- pr skutt havert/steinkobbe når følgende krav er 
oppfylt: 

a. Dyret skal være skutt i Lebesby kommune.
b. Øvrige jaktbestemmelser må være overholdt.

c. Forhåndsvarsel: 

i. Det skal gis melding før jakt startes, melding skal informere om 
hvem som deltar og jaktområde.

ii. Melding gis pr telefon, sms eller e-post 

d. Attestering av bytte:

iii. Som attestasjon fremlegges selskrott til avtalt sted

e. Skjema med nøyaktig beskrivelse av fangststed skal være utfylt.
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4. Det kan stilles krav til at tilskuddsmottaker er registrert i enhetsregistret med 
organisasjonsnummer. (LiV gir Økonomiavdelingen fullmakt til å utferdige korrekt 
ordlyd vedrørende krav til utbetaling /registrering.)

5. All fangst skal innrapporteres til øvrige instanser som nevnt i pkt. 2.

Selskrott kan attesteres på følgende steder:

Aker Seafoods Nordkyn AS avd. Kjøllefjord, Bacalao Nord AS, Dyfjord, 

eller kjeve skal innleveres til godkjenning etter avtale med enten landbrukskonsulent Odd 
Birkeland, Lebesby bygdetun tlf 78 49 91 05, e-post: odd.birkeland@lebesby.kommune.no
eller næringskonsulent Tomas Sagen, Kjøllefjord rådhus tlf 78 49 95 73 eller 907 39 839 

e-post: tomas.sagen@lebesby.kommune.no.

Konsekvenser for miljøet:

Det vil være positivt for miljøet i Laksefjorden om man fikk reduksjon i selbestanden.

Vurdering:

Man vurderer det slik at en voksende selbestand er med på å ødelegge fiskebestandene i 
fjordene våre. De forsøk som er gjort i Porsangerfjorden har vist en positiv tendens. Man kan 
frykte at seljakt i Porsangerfjorden, kan gi enda mer sel i Laksefjorden, fordi den vil rømme 
vekk fra områdene der. Porsangfjordprosjektet har brukt mange ressurser på å prøve ut 
forskjellige tiltak for å bygge opp fiskebestanden i Porsangerfjorden, men at dette er det 
eneste tiltaket de har merket synlige effekter av. 

Her i Lebesby kommune må man vurdere hvor vidt man skal bruke midler fra næringsfond til 
denne type prosjekter. På den andre siden kan det virke bortkastet at vi startet denne satsingen 
i 2008 dersom vi ikke tenker å fortsette med den. Et tiltak for å redusere kostnadene kan være 
å redusere tilskudd til kr. 1 300 pr dyr, slik at jeger mottar totalt kr. 2 000 pr sel (inkl. 700 fra 
havforskningen), og kommunens utgifter til prosjektet reduseres fra kr. 100 000 til kr. 65 000.
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BADESTAMP

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U64  

Arkivsaksnr.: 09/137 Unntatt offentlig ofl §5a Ofl 
§5a

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 3/09 Styret for nyskaping og omstilling 04.02.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 25.000.- i tilskudd til fra 
næringsfondet Arctic Coast AS i forbindelse med innkjøp av badestamp.

2. Søknadens totalkostnad er omlag kr 80 000, tilskudd utgjør maksimalt 30 % av 
totalkostnad.

3. Tilskuddet utbetales over Kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger regnskap/faktura, 
og gyldig skatteattest er fremlagt.

4. Tilskuddet er lavere enn omsøkt da Lebesby kommune har begrensede midler til 
næringsutvikling.

5. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
6. Tilskudd gis med gjeldsbrev og med en bindingstid på fem år, der 20 % avskrives pr 

år.
7. Dersom selskapet legger ned, selger eller på andre måter avvikler sitt engasjement i 

Lebesby kommune innen 5 år etter tilskuddet er utbetalt skal, skal gjenstående andel 
av tilskudd tilbakebetales til Lebesby kommune jfr vedtektene.  

8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Dokumenter:

Søknad fra Arctic Coast AS m/vedlegg

Faktaopplysning:

Arctic Coast AS (AC) ble etablert høsten 2007 og har som formål å drive med 
opplevelsesturisme og salg av reiselivsprodukter. Selskapet er i dag etablert med kontor i 
tidligere Kjøllefjord Kro, og leier burekka og hele 2.etasjen i hovedbygget på Foldalbruket 
(kulturhistorisk galleri). Bedriften er også engasjert i overlandsturer på Nordkyn, om 
sommeren med samisk leir i samarbeid med Utsi familien, om vinteren tilbys scootersafari i 
samarbeid med Vidar Karlstad. 

Selskapet har i dag to ansatte, som driver salg og markedsføring av reiselivsproduktene i 
Kjøllefjord, utleie og renhold av burekka og guiding av overlandsturene. Av og til engasjerer 
de andre guider under overlandsturene, som å bruke taxisjåførene dersom det er lite turister. 
Selskapet har ikke mottatt tilskuddsmidler fra Lebesby kommune tidligere. 
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AC har i 2008 stipulert et foreløpig resultat på kr -158 000.- av en omsetning på kr 
2 077 000.-. Regnskapet pr 31.10.08 viser en omsetning på kr. 1 710 659,- og et resultat før 
skatt på kr. -249 027,-.  Budsjett for 2009 er drøye 2,4 mill.kr i omsetning og et driftsresultat 
på kr 350 000.-

 

Det planlegges investering i badestamp som er en av mange produkter som AC ønsker å tilby 
både turister og lokalbefolkningen. Dette har vært prøvd tidligere med gode resultater, og vil 
være en bidragsyter for totalservice for gjester og bedriftens inntektsmuligheter.

Søknaden er limt inn nedenfor;
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Konsekvenser for miljøet:

Det er ingen negative konsekvenser for miljøet med bruk av badestamp.
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Vurdering:

Reiselivsnæringa er fortsatt inne i en startfase, og for nystartede Arctic Coast AS er det mange
utfordringer før bedriften er helt oppe å gå. Det har tidligere vært en badestamp på 
Foldalbruket (Imagine) men denne er defekt, og er tatt vekk. Tilbudet var populært både blant 
lokalbefolkning og tilreisende. Ettersom AC ikke tidligere har søkt om eller mottatt tilskudd 
til etableringen, vil en innstille positivt på at denne søknaden innvilges fra næringsfondet.
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