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Vedlegg 2.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning i forbindelse med 
søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet «Langneset» i Vannsundet i 
Karlsøy kommune. 
 
Lokaliteten er planlagt etablert i produksjonsområde 11 Kvaløya til Loppa 
 
Med utgangspunkt i «FOR 2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger, Kapittel 2 og 
3», skal planer og tiltak konsekvensutredes dersom de kan få vesentlig virkning for miljø eller 
samfunn. «I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller 
tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig 
grad ses hen til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd.» 
 
Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  
a.  Størrelse, planområde og utforming  
Lokalitet Langneset ligger i Vannsundet i 
Karlsøy kommune. Anlegget er planlagt til 
å bestå av 1 x 7 merder, hvorav hvert bur 
har en størrelse på ca. 100 x 100 meter. 
Samlet overflateareal vil være 100 x 700 
meter. Maksimal høyde er gitt ved 
flåtehøyde over havnivå, typisk rundt 5,5 
m inklusivt sambandsutstyr.  Kun 
sjøområde som omfattes av 
reguleringsplan.  
 
Anlegget er planlagt innenfor område 
avsatt til akvakultur i kystsoneplan for 
området, vedtatt av kommunestyret i Karlsøy.  
  
b.  Bruken av naturressurser  
Matfiskproduksjonen foregår i frie vannmasser i Vannsundet. Vannmassene ansees som 
fornybar ressurs med hensyn til forbruk av blant annet oksygen.   
  
c.  Avfallsproduksjon og utslipp  
Avfall og utslipp fra anlegget vil i hovedsak bestå av organisk materiale i form av forspill og 
fekalier. I tillegg kan det forekomme mindre utslipp fra vaskeprosesser hvor tang og andre 
fastgrodde marine arter spyles bort fra anlegget. Bunnforholdene vil jevnlig følges opp med 
prøver i henhold til NS9410 (2016), slik at en vil kunne utføre risikobaserte vurderinger 
fortløpende slik at organisk materiale ikke akkumuleres i sedimentet over lengre tid.  
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Utslipp av prioriterte miljøgifter skal reduseres mest mulig og substitusjon for gitte 
kjemikalier og/eller metoder skal vurderes fortløpende. Utslipp av legemidler vil kun skje 
dersom legemidlet er rekvirert av autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog og benyttet som 
foreskrevet. Utslipp fra akvakulturanlegget skal ikke føre til at kjemikalier, herunder 
legemidler over tid akkumuleres i sedimentene i mengder som overstiger 
miljøkvalitetsstandarder for sediment fastsatt i eller i samsvar med vannforskriften. Viser 
miljøundersøkelser at slike miljøkvalitetsstandarder overskrides vil bedriften iverksette tiltak 
for å redusere utslippene. 
  
Død fisk, avskjær og blodvann vil samles opp og konserveres umiddelbart. Ensilasjetanker på 
flåten vil ha tilstrekkelig kapasitet, og være forsvarlig sikret mot utslipp til miljøet. SalMar 
Farming har i tillegg beredskap til å håndtere massiv fiskedød.  
 
d.  Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer  
Risiko med hensyn til ytre påvirkning er akseptabel. SalMar Farming har gode og praktiske 
prosedyrer og styringssystemer som skal ligge til grunn for at alvorlige ulykker eller skade på 
mennesker, fisk og anlegg ikke oppstår. Rømmingsrisiko er vurdert som akseptabel.   
 
Anlegget merkes med bøyer og lys i henhold til gjeldende regelverk for å unngå påkjørsler og 
potensielle havari av anleggskonstruksjon eller møtende båter. Begrensingsområdet for 
ferdsel er 20 meter fra anleggets bøyer, mens det er fiskeforbud innenfor 100 meters avstand 
fra anleggets bøyer. Anleggssertifisering etter NS9415 (2009) skal sikre at tiltaket er korrekt 
dimensjonert og sikrer mot fare for rømming og konstruksjonsfeil. 
 
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planene eller tiltaket 
kan medføre eller komme i konflikt med: 
 

a. Verneområder, prioriterte arter, vassdrag, laksefjorder og kulturminner  
Det foreligger ikke opplysninger på 
søknadstidspunktet om vernede områder 
eller foreslått verning av områder i 
nærheten av lokalitet ‘’Langneset’’. Det 
eksisterer ikke fredede/foreslått fredede 
kulturminner eller kulturmiljø i nærhet til 
lokaliteten. Det er ikke registrert prioriterte 
arter i fjorden.  
Nærmeste lakseførende vassdrag er 
Vannareidvassdraget og 
Skipsfjordvassdraget ligger omtrent 19 og 40 
km nord og nord-vest for lokalitet 
Langneset. Kart til høyre hentet fra 
https://laksekart.fylkesmannen.no/ 
  
Utstyrsutvikling, strengere regelverk og større fokus på inspeksjoner sees i sammenheng 
med nedgangen av rømt oppdrettslaks de siste 10 år. SalMar ser de gunstige miljø- 
og fiskevelferdseffektene ved å drifte ved eksponerte lokaliteter. Dette medfører krav om 
økt kapasitet på merdsystemene våre og i den forbindelse har utviklingen av Midgard-
merder fra produsenten Aqualine vært viktig. Midgard-systemet er utviklet i 

https://laksekart.fylkesmannen.no/
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samarbeid mellom produsenten og SalMar og er designet for tøffere forhold, der alle 
komponentene jobber sammen for å sikre både fisk og røktere.    
  
Midgard-systemet benytter tilpasset bunnring med korrekt vekt og stivhet som gir optimalt 
samspill i hele merdsystemet og lavere notbelastning i krevende værforhold  
  
b.  Truede naturtyper eller arter, verdifulle landskap og kulturminner, mineralressurser, 
samisk utmarksnæringer, friluftsliv  
Truede naturtyper eller arter: Basert på artskart.artsdatabanken.no og kart.naturbase.no er 
det ikke registrert observasjoner av truede dyrearter (registrert som sårbar NT) i nærheten 
av omsøkt lokalitet Langneset. Ismåke (sårbar VU) er observert ved Lanesøyra (1960). 
 
Området er ikke definert som særlig verdifullt landskap. Arealbruk i fjorden hindrer ikke 
reindriftsinteresser eller andre samiske utmarksnæringer. Arealene i og rundt Vannsundet er 
ikke definert som statlig sikrede eller vernede friluftslivsområder. Anlegget vil ikke være til 
særlig hinder for friluftsliv, og båter kan passere rundt anlegget.  
 
Figuren under viser hvordan anlegget ligger i nærheten til områder definert som gytefelt, 
fiskeplasser, områder for sårbare arter osv, se kartpakke. 

 
 
På Karlsøya er det registrert flere naturreservat (Karlsøy prestegård og «Lågmyra»).  
SalMar Farming vurderer at driften ved Skjåneset ikke vil påvirke naturreservatene. 
 
c.  Statlige retningslinjer mm. gitt i medhold av plan- og bygningsloven   
Ingen statlige eller regionale planretningslinjer/planbestemmelser er registrert.  
I kommunens arealplan ligger tiltaket i et allerede avsatt akvakulturområde, figur til venstre 
under. Forholdet til farled vises i figur til høyre, hentet fra vedlagte kartpakke. 
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d  Omdisponering av områder.  
Punkt d i forskriften omhandler vurdering av behov for større omdisponeringer av områder 
avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.  
SalMar vurderer at det er ingen omdisponeringsbehov som følge av tiltaket. Se for 
øvrig bokstav c.    
 

e.  Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.  
Miljøundersøkelser (MOM-B og (MOM-C) indikerer svært gode bunnforhold. Lokaliteten ble 
gitt tilstandsklasse 1 (B) og god tilstand (C). Se bilder under, hentet fra vedlagte rapporter. 

 

 
 
Strømmålinger og miljøundersøkelser indikerer at lokaliteten har høy tåleevne med hensyn til 
organisk belastning. Produksjon av 5670 tonn laks vil medføre fokus på miljøbelastning, og 
miljøtilstanden ved og rundt lokaliteten blir monitorert i henhold til gjeldede regelverk og 
standarder. Aktivitetene ved lokaliteten vil ikke medføre vesentlige utslipp av klimagasser.  
 
Vannområde: Akvakulturarealet ligger i 
vannforekomsten Vannsundet (VannNett-Portal 
(vann-nett.no) som er kategorisert som 
vanntype kystvann, beskyttet kyst/fjord. Den 
kjemiske tilstanden for vannforekomsten er 
oppgitt som “god”, og den økologiske tilstanden 
er også oppgitt som “god”. Det er ellers listet opp 

https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0403010700-C
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0403010700-C
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“liten grad” når det det gjelder påvirkning (avrenning og utslipp) fra fiskeoppdrett. 
 
f.  Helse  
Oppdrettsaktivitet ved Sandfjordneset vil ikke medføre negative konsekvenser for 
befolkningens helse.  
 
g. Forurensing  
Aktivitetene ved lokaliteten vil ikke gi vesentlig belastning med hensyn til luftforurensning, 
støy, lukt eller stråling. Et av SalMars mål er å bidra til redusert bruk av fossilt drivstoff. Ved å 
ta i bruk landstrøm eller hybride løsninger på våre flåter vil både utslipp og støy reduseres. 
Ved etablering av lokaliteter i Vannsundet vil strømforsyning i området kunne utnyttes til 
formålet. 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. Foreslått areal for akvakultur ligger i et strømeksponert område som vil utsette 
anleggene for belastning. Gjennomarbeidede analyser og simuleringer har sikret at 
tilstrekkelig fortøynings-dimensjonering og robusthet for anlegget er ivaretatt. 
 
Vurdering: 
Basert på eksisterende kunnskap om naturmangfold og naturverdier i influensområde, og 
generell kunnskap om normale miljøpåvirkninger knyttet til akvakulturanlegg, vurderes den 
viktigste risikoen ved tiltaket å være spredning av sykdommer/patogener fra oppdrettsfisk til 
ville bestander av anadrom fisk i området, og genetisk forringelse av lokale villaksbestander 
som følge av innblanding av rømt oppdrettsfisk i gyteområdene. 
 
Alle lokaliteter som driftes av SalMar Farming gjennomgår en risikovurdering. Generelt viser 
den at man ved å iverksette avbøtende tiltak vil redusere sannsynlighet for en hendelse, men 
også konsekvensene for naturmiljøet. Muligheten for miljøskade knyttet til enkelte 
avvikshendelser vil være tilstede. Dette vil gjelde for ethvert oppdrettsanlegg og er ikke 
særskilt knyttet til foreslått lokalitet. Ut fra vår vurdering er området egnet til oppdrett.  
 
Tiltak på lokalitet vil konsekvensutredes, og eventuelle utslipp vil følges opp i henhold til 

etablert regelverk Området vurderes til å være godt egnet til oppdrett. Området er avsatt til 

akvakulturformål i kystsoneplan. 

 

Konklusjon: 

Ut ifra «FOR 2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger, Kapittel 2, § 8», 
konkluderer SalMar Farming med at det ikke er behov for konsekvensutredning i forbindelse 
med vår søknad om akvakulturformål og produksjon av 5670 tonn laks ved lokaliteten 
Langneset i Karlsøy kommune. 
 

 
 


