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Vurderingav behovfor konsekvensutredning
i forbindelsemed søknadom
utvidelseav akvakulturlokalitet“ Øyra” i Lebesbykommune.
Lokalitetener planlagtetablert i produksjonsområde12 (Vest-Finnmark)
Med utgangspunkti «FOR2017-06-21-854: Forskriftom konsekvensutredninger,
Kapittel2 og
3», skalplaner og tiltak konsekvensutredes
dersomde kan få vesentligvirkningfor miljø eller
samfunn.«I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentligevirkningerfor miljø eller
samfunn,skaldet seshen til egenskaperved planeneller tiltaket, jf. annet ledd og planeneller
tiltakets lokaliseringog påvirkningpå omgivelsene,jf. tredje ledd. Det skal ogsåi nødvendig
grad seshen til egenskaperved virkningernevnt i fjerde ledd.»
Søknadengjelder et alleredeeksisterendeanlegg.
Egenskaperved planeneller tiltaket omfatter:
a.
Størrelse,planområdeog utforming
LokalitetØyrabestår av to rekker med totalt 16 bur og bur. Merdene har en omkretspå om
lag 157 meter. Maksimalhøydeer gitt ved flåtehøydeover havnivå,typisk rundt 5,5 m
inklusivt sambandsutstyr
. Kunsjøområdesom omfattes. Anleggetligger innenfor område
avsatt til akvakulturi kystsoneplan, vedtatt av kommunestyreti Lebesby.

b.

Bruken av naturressurser
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Matfiskproduksjonenforegår i frie vannmasser
. Vannmasseneanseessom fornybar ressurs
med hensyntil forbruk av blant annet oksygen.
c.
Avfallsproduksjonog utslipp
Avfall og utslipp fra anleggetvil i hovedsakbeståav organiskmaterialei form av forspill og
fekalier,samt noe mer periodevisutslipp fra vaskeprosesser.
Bunnforholdfølgesjevnlig opp
med miljøundersøkelser(MOM-B og MOM-C). Utslipp av legemidlerskjer kun dersom
legemidleter forskrevetav autorisert veterinæreller fiskehelsebiolog.
Pålokalitet Øyrahar det vært gjennomførten fòrbehandlingpå utsettet. (Slice/Ema
mectin
benzoat) i uke 40/41.
Avfallsprodukterog utslipp fra produksjonenhåndteresi henholdtil gjeldenderegelverkog
myndighetskrav.
d.
Risikofor alvorlige ulykker og/eller katastrofer
Risikomed hensyntil ytre påvirkninger akseptabel.SalMarFarming,segmentnord har gode
og praktiskeprosedyrerog styringssystemersom skal ligge til grunn for at alvorlige ulykker
eller skade på mennesker, fisk og anlegg ikke oppstår. Rømmingsrisikoer vurdert som
akseptabel. Selv om lokaliteten er relativt eksponert værmessig,har det i løpet av
produksjonssyklusenikke vært hendelser som tilsier at lokaliteten ikke kan driftes, mtp.
fiskevelferd,rømmingeller HMS.
Lokaliseringog påvirkningpå omgivelseneomfatter en vurderingav om planeneeller tiltaket
kan medføreeller kommei konflikt med:
a. Verneområder,prioriterte arter, vassdrag,laksefjorder og kulturminner
Visertil vedlagtekartpakke, som viseren oversiktover
registreringer i området. SalMar Farming har ikke
informasjonsom kan indikereat området vil bli berørt
av fredningsprosesseri fremtiden. Bildet under viser
de nærmeste lakseførende vassdrag
. Her er det
avstanderfra vassdragenepå mellom 18-23 kilometer
til lokalitet Øyra.
Avstandtil nærmestenasjonalelaksefjorder 92 km til
Tanafjordenog 113 km til Porsanger.
Utstyrsutvikling,strengere regelverk og større fokus
på inspeksjonerseesi sammenhengmed den sterke
nedgangen av rømt oppdrettslaks de siste 10 år.
Utviklingenav AqualineMidgard System®er SalMars
bidragi kampenom å redusererømmingsstatistikken.
b. Truedenaturtyper eller arter, verdifulle landskap
og kulturminner, mineralressurser,samiskutmarksnæringer,friluftsliv
Sjøarealenei området er ansett som viktig for utøvelseav fiske og friluftsliv. Anleggeter ikke
til særlig hinder av slik utøvelse.Båter kan passererundt anlegget.Bildet under til venstre
viserforekomst av:
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•
•
•

Arter av særligstor forvaltningsinteresse(grå prikker) for eksempelsarsslangestjerne,oter,
teist og toppskarvm.fl.
Fiskeplasseraktive redskap(rosaskravert) først og fremst sei, kongekrabbeer ogsånevnt.
Marine naturtyper (grønt felt) tareskog

Bildet under til høyreviserforekomst av:
•

Det lysestefeltet viser gyteområde/gytefelt torsk à regionaltviktig gytefelt

c. Statligeretningslinjer mm. gitt i medhold av plan- og bygningsloven
Ingenstatligeeller regionaleplanretningslinjer/planbestemmelser
er registrert. Tiltaket
liggeri områdeavsatt til akvakultur,jf kystsoneplan,
utsnitt til høyrefra plankart arealplanLebesby
kommune:
d.Landbruksvirksomhet
Ingenomdisponeringsbehov
, se bokstavc.
e. Økt belastningi områder der fastsatte
miljøkvalitetsstandarderer overskredet.
Miljøundersøkelser(MOM-B og (MOM-C) indikerer
samlet sett gode bunnforhold. Lokaliteten ble gitt
tilstandsklasse 1 (B) og god tilstand (C), siste
undersøkelsegjennomført henholdsvis 07.05.20 og
18.09.19. Grensenfor tilstandsklasse1 er ved 1,00. Se
bilder under.
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B-undersøkelseutført 07.05.20 gir tilstandsklasse1:

C-undersøkelseutført 19.09.19gir tilstandsklasse«God»:

Forrigeproduksjonssyklusvar ikke alle merdene i bruk. Nå er alle merdene på lokaliteten i
bruk, og det vurderes at den økte belastningen ikke vil endre resultatet på
miljøundersøkelsene
. Dette støttesogsågjennomden vedlagtemodelleringav sedimentering.
Strømmålingerindikerer at lokaliteten har høy tåleevnemed hensyntil organiskbelastning.
Produksjonav 8300tonn laksvil medføreøkt fokus på miljøbelastning, og miljøtilstandenved
og rundt lokalitetenblir monitorert i henholdtil gjeldederegelverkog standarder.Aktivitetene
ved lokaliteten vil ikke medførevesentligeutslipp av klimagasser.
Områdeter plasserti vannforekomsten
Vardnessundet- Mårøysundet, som er
kategorisertmed vannkategori“ Kystvann” i
økoregionNorskehavetNord (se figur til
venstre).
Bådeden kjemiskeog økologisketilstanden
er oppgitt som god VannNett-Portal(vannnett.no). Videreer det oppgitt «Liten grad av
påvirkning» på de omliggendeområder fra
akvakulturog annennæringsforurensning.
Områdethar ogsåbetydeligeffekt på fauna
gjennompåvisningav kongekrabbei området.
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f.
Helse
Oppdrettsaktivitetved Larstangenvil ikke medførenegativekonsekvenserfor befolkningens
helse, herunderluft - eller lysforurensning,støy eller lukt. For lokaliteten jobbesdet med å se
på ulike løsningfor hybrid eller landstrøm.
g.
Forurensing
Anleggetvil ikke medførevesentligøkningi utslipp av klimagasser
. For utslipp av
næringssalter,se punkt e).
h.
Risiko for alvorlige ulykker og naturskade
Risiko for alvorlige ulykker og naturskade er vurdert som akseptabel.Området er ikke
rasutsatt.Areal for akvakulturligger i et væreksponertområde som vil utsette anleggenefor
belastning.Gjennomarbeidedeanalyserog simuleringerhar sikret at tilstrekkeligfortøyningsdimensjoneringog robusthet for anleggeter ivaretatt.
Vurdering:
Områdeter megetgodt egnettil oppdrett. Tiltaketvurderesikketil å værei konflikt med andre
interessereller til skadefor miljø. Pådette grunnlagvurderer SalMarat det ikke er behov for
konsekvensutredning
.
Konklusjon:
Ut ifra «FOR 2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger,Kapittel 2, § 8»,
konkludererSalMarFarmingmed at det ikke er behov for konsekvensutredning
i forbindelse
med vår søknadom økningav MTBved lokalitet Øyrai Lebesbykommune.

«Bærekrafti alt vi gjør»
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