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KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN OG FOSEN - FØRSTE GANGS 
BEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommunestyre vedtar å sende interkommunal kystsoneplan for Namdalen og 
Fosen, som for Åfjord kommunes del vil være en kommunedelplan med plan-ID 
202102, på høring og legger den ut til offentlig ettersyn. 
Det settes som vilkår at det i løpet av gjenstående planprosess innarbeides 
bestemmelser og retningslinjer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» knyttet 
til arealformål og hensynssoner som ikke har dette eller hvor dette eventuelt er 
mangelfullt. Dette gjelder eksempelvis arealformål LNFR og hensynssoner for 
båndlegging etter naturmangfoldloven og kulturminneloven. 
Ved vedtak av kystsoneplanen tas det sikte på å oppheve de deler av følgende planer 
som overlappes av kystsoneplanen: 
− Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Åfjord kommune, plan-ID 201801 
− Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Roan kommune, plan-ID 2019-002 
− Kommunedelplan for Dragseid 2009-2020, plan-ID 201802 
− Kommunedelplan for Lauvøya 2009-2020, plan-ID 201803 
− Kommunedelplan for Stokksund 2009-2020, plan-ID 201804 
− Kommunedelplan for Linesøya 2009-2020, plan-ID 201805 
− Kommunedelplan for Åfjord sentrum, plan-ID 201401 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven kapittel 9 og § 11-14. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Fra prosjektleder og leder i styringsgruppa er det sendt ut et forslag til saksframlegg og 
innstilling. Hensikten er å få lik behandling og likelydende vedtak i alle kommunene 
som omfattes av kystsoneplanen. Rådmannen tar utgangspunkt i forslaget til 
saksframlegg, men ser det likevel påkrevet å fri seg noe fra forslaget for å belyse saken 
på best mulig måte. Forslaget til saksframlegg fra prosjektleder og leder i 
styringsgruppa følger som vedlegg sånn at avvik mellom forslaget og dette 
saksframlegget kan spores. 
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Kommunene Leka, Høylandet, Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen, Åfjord og 
Ørland har fattet vedtak om et samarbeid om interkommunal kystsoneplan. 
Planarbeidet ble iverksatt av namdalskommunene med senere tilslutning fra 
kommunene Åfjord og Ørland. Arbeidet er organisert som et interkommunalt 
plansamarbeid, jamfør plan- og bygningsloven kapittel § 9. Det er oppnevnt egen 
styringsgruppe. Samtlige kommuner har vedtatt planprogram for kystsoneplanen per 
02.10.2018. 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 gjorde Åfjord kommunestyre, i sak 
64/18, vedtak om fastsettelse av planprogram for interkommunal kystsoneplan slik det 
ligger som vedlegg. Planprogrammet ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 11-12. Det ble mottatt merknader til planoppstart 
og planprogram fra regionale myndigheter, sektormyndigheter, fra lag og foreninger og 
enkeltpersoner. Merknadene er behandlet og mindre endringer ble lagt inn i 
planprogrammet før endelig vedtak. Merknadene til planoppstart og planprogram følger 
som vedlegg. 
Kystsoneplan for Namdalen består av følgende dokumenter: 
− Felles planbeskrivelse  
− Felles bestemmelser og retningslinjer 
− Plankart for den enkelte kommune   
− Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse med ett vedlegg 
Den enkelte kommune kan kun gjøre vedtak om areal i egen kommune. 
Saksopplysninger: 
Det har vært engasjert egen prosjektleder under Namdal regionråd, som har utarbeidet 
planforslaget på bestilling fra styringsgruppen. Styringsgruppen er representert med 
ordfører eller rådmann/kommunedirektør fra hver av de deltakende kommunene. I 
tillegg har det vært oppnevnt en arbeidsgruppe med kommuneplanleggere fra 
kommunene. Arbeidsgruppen har levert noe kunnskapsgrunnlag til prosjektet, og hatt 
noen arbeidsmøter. Det siste halve året har arbeidsgruppen levert uttalelse og innspill 
til utkast til tareutredning, på bestilling fra prosjektleder. Arbeidsgruppen har også levert 
innspill til planforslaget. 
Det er laget plankart for hver enkelt kommune siden den enkelte kommune kun kan 
vedta arealbruk i egen kommune. Plankartet sammen med bestemmelsene er den 
juridisk bindende delen av planen. Retningslinjene for planen finnes i samme dokument 
som bestemmelsene. Retningslinjene gir ikke hjemmel for vedtak, men er en hjelp til 
tolkning av bestemmelsene og er retningsgivende for kommunens saksbehandling. 
Planbeskrivelsen omtaler føringer for planarbeidet fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
Videre gir dokumentet en beskrivelse av planprosessen og av hvordan 
problemstillingene i planen er løst. 
Konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er vedlegg til 
planen. Det er utarbeidet konsekvensutredning for alle forslag til ny arealbruk som 
krever konsekvensutredning. Det er også laget en overordnet konsekvensanalyse og 
risiko- og sårbarhetsanalyse for planen, samt en oversikt over samlede konsekvenser. 
Konsekvensutredningen er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for planforslaget. 
Akvakultur: Det er et ønske fra næringa om etablering i større og mer eksponerte 
areal. Det er gitt nye innspill om akvakultur til planen, og samtlige er 
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konsekvensutredet, se vedlegg. Enkelttiltak er utredet i kap. 3.1, areal i 3.2, mens kap. 
4 gir en overordnet konsekvensutredning. 
Fiske: Fiskeområder er satt av i samarbeid med Fiskeridirektoratet og bygger på 
oppdaterte og kvalitetssikrede kystnære fiskeridata utarbeidet i samarbeid med lokale 
fiskerlag. Disse områdene omfatter viktige fiskeområder/gytefelt, områder for aktive 
redskap og låssettingsplasser. Erfaring tilsier at det ikke har vært store arealkonflikter 
mellom fiskeri og havbruk. I områder med viktige rekefelt og gytefelt har 
fiskeinteressene blitt tillagt størst vekt i form av enbruksområder for fiske.  
Ferdsel, farleder, havner og deponi: De viktigste farledene har flerbruksformål hvor 
det generelt er tillatt med fortøyninger dypere enn 25 meter, men dette må godkjennes 
av Kystverket.  
Kommunedelplan tar ikke stilling til fiskerihavner, industrihavner eller hvordan 
kommunene definerer sine småbåthavner, da dette anses som den enkelte kommunes 
anliggende. Etablering av nye småbåthavner over en viss størrelse krever 
reguleringsplan. Det er heller ikke ressurser til denne delen av planleggingen. 
Kommunene ønsket ikke å avsette deponi for dumping av rene masser. Det må søkes 
til Statsforvalteren i Trøndelag for hvert enkelt tiltak med tanke på eventuell mudring. 
Fremtidig mudring og dumping krever reguleringsplan.  
Friluftsliv: Kystsonen i planområdet har store verdier knyttet til friluftsliv. De viktigste 
områdene som på lang sikt skal forbeholdes friluftsliv er satt av til dette formålet etter 
kommunenes innspill. 
Samfunnssikkerhet: Det er ikke lagt inn ras- og flomsoner i kartet. Det enkelte tiltak er 
konsekvensutredet, og vil bli vurdert når konkrete søknader foreligger. Det er ikke lagt 
inn tilpasning til ventede klimaendringer, slik som høyere havnivå da installasjoner i og 
på sjø anses lite påvirket. 
Natur: Naturverdiene i planområdet omfatter ville lakse- og sjøørretstammer, lokalt og 
regionalt viktige gytefelt for kysttorsk, sjøfugl, og marine naturtyper. Det er gjort en 
vurdering av kystsoneplanen knyttet til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og i 
overordnet konsekvensutredning. 
Planområdet er leveområder for flere forvaltningsmessig viktige arter. Dette er vurdert i 
overordnet konsekvensutredning og i forbindelse med konsekvensutredning av 
enkelttiltak. Lakselus og rømming er de største truslene for villaksen og sjøørret. Det er 
to nasjonale laksefjorder i planområdet, hvorav Åfjorden er den ene. 
Samfunn: Samfunnsinteressene må veies opp mot mulige negative konsekvenser for 
naturmiljøet. For ytterligere beskrivelse av planen og dens virkninger for miljø og 
samfunn vises det til planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Kystsoneplanen 
viderefører i stor grad arealbruken i gjeldende kommuneplaner når det gjelder 
flerbruksområder og lokale forhold. 
Vurdering: 
Interkommunal kystsoneplan for Namdalskysten fremmer forslag til ny arealbruk i 
sjøarealene i regionen. Det er satt av nye områder for akvakultur, vektet mot 
næringsinteresser, naturverdier, friluftsliv, landskap og kulturmiljø. 
Om høsting av tare 
Det vurderes i konsekvensutredningen at det er et godt kunnskapsgrunnlag for 
virkningen av ny arealbruk på naturmangfoldet når det gjelder kommuneplanens 

287



 

4 

arealdel i sjø, og samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt 
for hele planområdet, samlet sett. 
Det har i prosessen med kystsoneplanen vært drøftinger knyttet til taretråling, og det er 
utarbeidet en egen konsekvensutredning knyttet til tarehøsting som vedlegg til 
konsekvensutredningen. På bakgrunn av utkast til denne konsekvensutredningen ble 
arbeidsgruppa, bestående av en administrativt ansatt fra hver av kommunene, bedt om 
å komme med merknader og samtidig komme med forslag til områder som bør unntas 
fra taretråling. Arbeidsgruppa, med unntak av Nærøysund kommune, kom med et felles 
innspillsnotat. Notatet følger vedlagt. 
Av oversendelsesbrev fra prosjektleder og styringsgruppas leder til felles saksframlegg 
av 11.05.2021 går det fram at det legges opp til et planforslag hvor det ikke avsettes 
områder som skal unntas fra tarehøsting. Videre at de kommunene hvor det er politisk 
flertall for å sette av slike områder må komme med innspill om dette i 
høringsprosessen. Slik rådmannen vurderer det vil det være først ved sluttbehandling 
av planen at områder unntatt tarehøsting kan vurderes i den enkelte kommune. 
Dersom kommunen på det tidspunktet går inn for at enkelte områder skal unntas fra 
tarehøsting, vil dette utløse ny høring og offentlig ettersyn. 
Begrunnelsen for å vente med eventuelle endringsforslag er, slik rådmannen har 
forstått det, et ønske om å unngå innsigelser knyttet til enkeltområder i planen nå. 
Dette for å ivareta en parallell høringsprosess for alle kommunene. Ideelt sett burde 
områder som skal unntas fra taretråling vært innarbeidet i planforslaget som sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom dette medførte innsigelser måtte disse 
blitt gjenstand for vurdering ved sluttbehandlingen der eventuelle innsigelser kunne blitt 
tatt til følge eller at det ble gjort et valg om å møte innsigelsesmyndigheten til mekling.  
Fra prosjektets side har det hele tiden vært fokus på å legge fram et planforslag som 
ikke gir innsigelser. Fiskeridirektoratet har varslet at de vil komme med innsigelse 
dersom områder unntas fra taretråling uten at god nok begrunnelse gis. Manglende 
kunnskapsgrunnlag og føre-var-prinsippet hevdes ikke å være tilstrekkelig grunn. 
Innsigelser er noe som kan behandles og vurderes når de eventuelt måtte foreligge. På 
den annen side har Fylkesmannen i Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) i sin 
uttalelse av 28.08.2018 til planprogram og planoppstart uttalt følgende: «Vi forutsetter 
at i arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er 
viktige i et økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr at 
man må både unnta disse områdene for akvakultur, men og taretråling.» Slik 
rådmannen vurderer det, kan det være vel så stor sannsynlighet for at et planforslag 
som ikke inneholder forbud mot tarehøsting i nasjonalt- og regionalt viktige 
tareskogforekomster vil bli møtt med innsigelse fra Statsforvalteren. Det er heller ingen 
dramatikk i dette, men dette vil sannsynligvis også medføre ny høring og offentlig 
ettersyn. 
I Åfjord kommune er det tidligere gjort en betydelig jobb med å unnta områder for 
tarehøsting. Først og fremst er dette gjort i tidligere Roan kommune hvor 
kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2019 definerer områder hvor tarehøsting er 
forbudt. Dette har vært praksisdannende og en viktig premiss inn i drøftingen som har 
pågått mellom ulike departementer i avklaringen om forholdet mellom plan- og 
bygningsloven og havressursloven. Også i tidligere Åfjord kommune har det vært 
ønske om å unnta områder for taretråling gjennom innspill til den regionale 
tareforskriften. 
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Styringsgruppa har gått inn for å forholde seg til tareforskriften som gjelder til 
30.09.2024 og anbefaler et planforslag uten at taretråling begrenses i noe område. 
30.09.2024 er ikke veldig langt fram i tid og dersom kommunen virkelig ønsker å ha 
styring med tarehøsting burde dette vært gjort nå i forbindelse med kystsoneplan, uten 
at det legges opp til en runde til med høring og offentlig ettersyn. Dersom slike områder 
hadde blitt tatt inn i kommuneplanen ville dette ligget som premisser den dagen ny 
tareforskrift skal utarbeides. Kommunen har erfaring med at det er vanskelig å vinne 
gjennom i form av høringsuttalelser ved utarbeidelse av forskriften. 
Arealformål og bestemmelser: 
Kystsoneplanen omfatter i hovedsak sjøarealene våre og hovedfokus har naturlig nok 
vært rettet mot det. Likevel er det en rekke øyer som inngår i planområdet for 
kystsoneplanen og som har arealformål landbruks-, natur-, friluftslivsområder samt 
reindrift (LNFR). Dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» har ingen 
bestemmelser knyttet til dette arealfromålet. Siden kystsoneplanen 
(kommunedelplanen) erstatter kommuneplanen (både for tidligere Roan og tidligere 
Åfjord) for overlappende områder, vil vi sitte med arealer som ikke har bestemmelser 
knyttet til seg. De bestemmelsene og retningslinjene som er knyttet til disse områdene 
gjennom gjeldende kommuneplaner vil bli opphevet for arealer som omfattes av 
kystsoneplanen. 
En del av øyene som er med i planområdet har også hensynssoner knyttet til seg. 
Tiden har ikke tillatt en grundig sjekk av dette, men det kan være en fare for at 
bestemmelser til hensynsoner også er utelatt. Dersom bestemmelsene finnes, kan det 
også være uønskede avvik fra dagens kommuneplaner som gjør at vi kan miste noen 
styringsmuligheter uten at det er ønskelig. Noe som kompliserer dette, er både at 
bestemmelsene og retningslinjene til dagens kommuneplaner for Roan og Åfjord har 
ulikt innhold og at det nå skal lages et enslydende dokument med bestemmelser og 
retningslinjer for hele kystsoneplanområdet. 
Generelt kan sies at dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» trenger en 
grundigere gjennomgang, spesielt med tanke på hva som bør angis som bestemmelser 
og hva som bør angis som retningslinjer. 
Rådmannen er av den oppfatning at det bør innarbeides bestemmelser og 
retningslinjer til arealformål, og eventuelt hensynssoner som mangler dette, i løpet av 
den gjenstående planprosess. 
Utfordringer med plankartet: 
Planhierarkiet og planbaser er oppbygd på en sånn måte at det skal være entydig 
hvilken plan som gjelder for et bestemt geografisk område. For å oppnå dette må de 
områdene av gjeldende kommuneplaner og kommunedelplaner som overlappes av 
kystsoneplanen  oppheves. Slik plankartet er utarbeidet byr dette på en rekke 
utfordringer. Dette er i første rekke utfordringer av teknisk art. Det er laget et notat som 
beskriver eksempler på disse utfordringene. Et vesentlig moment er at når 
kystsoneplanen skal legges inn i kartbaser er det en betydelig jobb som må gjøres for 
at dette skal fungere som forutsatt. 
Medvirkning:  
I forbindelse med planoppstart ble det holdt tre folkemøter innenfor hele planområdet. 
Ett av møtene ble holdt i Åfjord. 
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Senere i planprosessen har det ikke vært avholdt folkemøter eller annen direkte 
involvering av befolkningen. Situasjonen rundt covid-19 må ta mye av skylden for dette, 
men det kan likevel være betimelig å reise spørsmål om annen metoder, ut fra dagens 
teknologi, kunne vært benyttet for å ivareta muligheten til medvirkning på en bedre 
måte. 
Innkomne merknader til planoppstart:  
Som nevnt ovenfor, under «Sakens bakgrunn og innhold» kom det inn merknader til 
planoppstart og planprogram. Merknadene er vedlagt og er vurdert av prosjektledelsen. 
Rådmannen kommenterer ikke disse ytterligere her. 
Saken vurdert i folkehelseperspektiv:  
Forvaltning av våre sjøarealer må sies å ha stor innvirkning på folkehelsen og folks liv. 
Næringsvirksomhet i sjø gir kjærkomne arbeidsplasser. Videre er sjøområdene viktige 
for rekreasjon og naturopplevelser. 
Oppsummering: 
Rådmannen tar anbefalingen fra styringsgruppa til etterretning og tilrår at forslag til 
interkommunal kystsoneplan, kommunedelplan for Åfjord kommune, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn. Det foreslås at det settes vilkår om noen endringer i 
plandokumentene i løpet av den gjenstående planprosessen. 
 
 
 
Vedlegg 
1 01 Planbeskrivelse - forslag 
2 02 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
3 03 Plankart - forslag 
4 04 Bestemmelser og retningslinjer - forslag 
5 05 Tareutredning 
6 06 Innspill til tareutredning fra kommunene 
7 07 Uttalelser til planoppstart 
8 08 Notat - utfordringer med plankartet 
9 09 Planprogram 
10 10 Forslag til saksframlegg fra prosjektleder og styringsgruppe 
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Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

En interkommunal kystsoneplan for Leka, Nærøysund, Høylandet, 
Namsos, Flatanger, Osen Åfjord og Ørland

Planbeskrivelse
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   side 2 
 

Forord 
Arealplanlegging er politikk og politikkutforming og når arealplaner vedtas veies ofte store verdier og 
viktige samfunnshensyn mot hverandre. Stortinget har gitt kommunestyrene myndighet til å gjøre denne 
jobben under forutsetning av at kommunene ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser i 
planleggingen. Hvis disse interessene ikke blir ivaretatt kan sektormyndigheter og regionale myndigheter 
rette innsigelse til planforslaget. Det ligger både nasjonale og regionale føringer om å samarbeide om 
arealplan i sjø, og tilrettelegge areal for en bærekraftig vekst i havbruksnæringa. 

Arealplaner i sjø skal ha en overordnet og grovmasket karakter jf. plan- og bygningsloven (pbl.) Unødige 
detaljer på dette plannivået kan øke antall konflikter og svekke muligheten for å få fram 
hovedprioriteringer og langsiktige strategier.  

Planen oppdaterer arealformål og bestemmelser i henhold til dagens lovverk og gir en enhetlig 
arealforvaltning med like krav og bestemmelser. En helhetlig arealplanlegging og samordning av de ulike 
interessene i kystsonen er viktig for å legge til rette for fremtidig utvikling i regionen. Vi har rullert 
vedtatte planer, avdekket og avklart interessekonflikter, koordinert bruk, forvaltning og forskning i 
sjøområdene og gjenspeilet ønsket arealpolitikk lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Kommunene har vedtatt et planprogram med formål om «Å sikre bærekraftig verdiskapning og 
gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen» Det er derfor viktig at 
planen er dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov. Det ligger både nasjonale og 
regionale føringer om å samarbeide om arealplan i sjø, og å tilrettelegge areal for en 
bærekraftig vekst i havbruksnæringa.  
 
På den bakgrunn har åtte kystkommuner gjennomført en felles kystsoneplanlegging med felles 
planprogram, utredninger og kunnskapsgrunnlag og med felles planbeskrivelse og konsekvensutredning.  
Felles plankart med bestemmelser og retningslinjer gir juridisk bindende arealplaner i sjø.  

Planen er en del av kommunenes overordnede styringsdokumenter som gir rammer for utvikling av 
sjøareal på Trøndelagskysten. Den skal også fungere som en informasjons og planleggingskilde for 
kommunenes innbyggere, for folkevalgte og administrasjonen i kommunene, for organisasjoner, samt 
næringsliv og sentrale forvaltningsorganer med flere.  

Det er viktig å understreke at i en interkommunal plan gjør de enkelte kommunestyrene egne vedtak for 
egne sjøareal. Summen av de enkelte kommunedelplaner utgjør «Kystsoneplan for Namdalen» 

Vi takker Trøndelag Fylkeskommune som har bidratt med finansiering og kartinnsynsløsning. Takk også 
til Kartverket for tilrettelegging og gode råd. 

Namsos dato 12.02.2021. 

 

___________________  _____________________  __________________ 

Namsos Kommune  Nærøysund kommune  Ørland kommune  

 

________________ ________________ _____________________  ________________ 

Åfjord kommune Roan kommune  Flatanger kommune  Leka kommune 
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1. Innledning 
 

Arealbruken i kystsonen i Trøndelag er sammensatt, og kystsonen er arena for mange ulike aktiviteter og 
interesser. Utviklingen de siste 15–20 årene har gått i retning av økende konkurranse om arealene. Ulike 
og til dels motstridende interesser og hensyn har ført til at det har oppstått uenighet om disponering av 
arealer. Ressursene i kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping, og 
kystnæringenes betydning for verdiskaping forventes å øke. Med det grønne skiftet vil næringer som 
holder til i kystsonen bli enda viktigere for verdiskapningen i Norge, og det kan endre bruken av de 
kystnære områdene. 

Kystsonen er også svært verdifull og attraktiv som rekreasjon og har områder med sårbart biologisk 
mangfold. En forutsetning for kystens verdi, er at den er ren, levende og mangfoldig. God planlegging er 
en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i 
havet i negativ retning. Dette er spesielt viktig ved blant annet planlegging av småbåthavner, mudring og 
dumping, havneanlegg og industriområder og akvakultur i sjø. Kystsoneplanen har som mål å hindre at 
organisk belastning fra akvakultur skal resultere i forurensing av vannforekomstene.  

Akvakultur er fremdeles ei næring i utvikling. Bruk av ny teknologi, nye driftsformer og endring av 
rammebetingelser i bl.a. føringer og lovverk, spiller en stor rolle når det gjelder næringa sitt behov for 
areal. Sjøområdene som i dag er satt av til akvakultur, er i noen kommuner, tilpasset «gammel» 
teknologi, og tar ikke høyde for å møte næringa sitt behov for å ta i bruk andre og gjerne større areal som 
utviklinga har ført med seg. Det er spesielt viktig å vurdere arealbruken i sjøområdene der det tidligere er 
søkt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for utvidelse av akvakulturanlegg.  

Oppdaterte kommuneplaner vil styrke kommunenes rolle og handlefrihet i utviklingen av akvakultur og 
andre sjørettede næringer. Planene har også til hensikt å redusere konflikter lokalt og gi mindre behov 
for dispensasjonssaker, i tillegg til større forutsigbarhet for næringen og mer effektiv saksbehandling.  

Nasjonale føringer fra myndighetshold er bl.la. å tilrettelegge for bærekraftig vekst i havbruks-sektoren, 
og det forventes at: «Fylkeskommunene og kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen og avveier dette opp mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser» (Vedtatt i 
kongelig resolusjon 12.juni 2015. «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2016»).  

Tilrettelegging av eksponerte areal til akvakultur er også i samsvar med Nasjonale forventninger til 
havbruk 2019-2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i 
oppdrett og havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologi og 
driftsformer har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, og etablering utenfor kysten kan 
gi reduserte konflikter knyttet til vill anadrom fisk. 

Regjeringens nye «Havstrategi» i 2017 viser at det er stort nasjonalt fokus på vekst innen marine 
næringer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-vekst-stolt-historie/id2552578/ 

Havbruk, fiskeri og turisme er sentrale næringer som skaper mange arbeidsplasser og store 
ringvirkninger med grunnlag i aktivitet på/i sjø eller i nær tilknytning. Sjø- og strandsone er også viktig 
som fritids- og rekreasjonsområde for lokalbefolkning og tilreisende. Regjeringen forventer også en mer 
helhetlig planlegging av kystsonen ved at «Arealbehovet vurderes i et regionalt perspektiv» og oppfordrer 
til økt bruk av interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig med tanke på lokale fjordsystemer 
eller sjøområder hvor etableringer virker inn på hverandre.  
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Det er en sentral målsetting at potensialet for fiskeri- og havbruksnæringen utnyttes best mulig. At 
næringene skal kunne opprettholdes og videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og interesser 
ivaretas på en god måte. Det vil være en felles hovedutfordring å videreutvikle, styrke og beholde 
Namdalen som en viktig sjømatregion i Norge. Det er derfor viktig at en interkommunal kystsoneplan 
inneholder og ivaretar areal for marin verdiskaping.  

Tradisjonell bruk av natur og arealressurser er opprettholdt. Fiskeressursene er tillagt stor vekt og 
viktige fiskefelt/ gytefelt, aktive trålfelter og kaste- og låssettingsplasser er avsatt i kartet i henhold til 
revisjon gjennomført av Fiskeridirektoratet høsten 2020. I samarbeid med fiskerlag er disse verdsatt 
etter nasjonal, regional og lokal viktighet. 

Dagens nærmere 1000 lokaliteter legger beslag på ca 420 km² (ankringsareal), et areal som utgjør under 
0,5 % av det arealet kystkommunene forvalter. Oppdrettsnæringen er spredd over hele regionen og er 
lokalisert i alle kommunene.  

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med 
prinsippet om bærekraftig utvikling. I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike 
aktiviteter veies mot hverandre, miljøforhold, lokale og politiske interesser og føringer fra myndigheter. 

Med bærekraftig forvaltning menes det at den må være både økonomisk, miljømessig og sosialt 
bærekraftig. Kystsoneplan Namdal skal ivareta Trøndelags biologiske mangfold og økosystem, sikre 
forutsigbarhet for næringslivet, tilrettelegge for bærekraftig utvikling av blå økonomi og sikre bosetting. 

 

Planleggingssystemet er det samme på sjø og land. Planlegging i de kystnære sjøområdene er av nyere 
dato, og kommunene kan møte andre typer planfaglige og juridiske utfordringer enn på land. Et spesielt 
trekk i sjøområdene er at det er stor variasjon i dybde og strømforhold, og her skal vi planlegge noe vi 
ikke ser og som i tillegg forflytter seg.  

Siden sjøområdene består av vannmasser vil tiltak ett sted kunne få konsekvenser for arealbruken i 
andre områder, også over kommune- og fylkesgrenser. Samtidig er muligheten for å kombinere bruks- og 
verneformål større i sjø enn på land, og det kan planlegges for forskjellig virksomhet på overflate, i 
vannsøyle og på bunnen.  

Den private eiendomsretten går ut til 2 meter under fjæremål. Fraværet av privat eiendomsrett har gjort 
sjøen til et flerbruksområde styrt av sektormyndigheter, sektorlover og av regionale myndigheter. 
Konfliktene er stadig oftere interessekonflikter, mens det er færre brukerkonflikter. Status for 
kommunale kystsoneplaner etter ny pbl. er, i motsetning til ulike særlover og statlige sektormyndigheter, 
lite utprøvd på flere punkter.  
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Endringer i PBL § 11-11 (19.12.2014) om bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 viser til at 
det i nødvendig utstrekning kan gis bestemmelser om pkt. 3. bruk og vern av vannflate, vannsøyle og 
bunn dvs. 3D planlegging og pkt. 7. hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i 
kombinasjon kan etableres. Det er derimot ikke tillatt å si noe om driftsform. 

Næringsvirksomhet i sjøarealene baserer seg i stor grad på offentlige tillatelser, mens sjøen for øvrig i 
all hovedsak er eierløs og åpen for fri og allmenn ferdsel. Oppdrettsnæringa opplever arealmangel for 
videre utvikling og fiskerinæringa kan oppleve at andre næringers arealbehov kan være i konflikt med sin 
aktivitet.  

Til tross for at oppdrettsnæringa bidrar til stor nasjonal og regional verdiskaping, varierer holdningene til 
produksjon av laks og ørret. Noen kommuner mener de har lite igjen for å tilrettelegge sine sjøarealer til 
akvakultur. Dette kan skyldes reduserte ringvirkninger fra oppdrettsnæringa, redusert lokalt eierskap og 
økende fokus på næringas innvirkning på omgivelsene. Ulike holdninger vil påvirke kommunenes 
tilnærming til arealavsetning til oppdrettsnæringa.  

Stadig nye aktører vil bruke kystsonen til for eksempel vindkraft, reiseliv og fisketurisme, mens andre 
igjen vil verne av hensyn til biologisk mangfold, hensyn til forskning (referanseområder) eller av rene 
estetiske hensyn.  

Som planmyndighet har kommunestyret full råderett over kommunens kystsone og dermed 
arealavsetning til ulike formål. Kommunene må likevel forholde seg til nasjonale føringer som for 
eksempel at akvakultur skal sikres areal. Det er både utfordrende og viktig å komme frem til en fornuftig 
avveining mellom utbyggings og verneinteresser. Utarbeidede plankart og bestemmelser er et resultat av 
en slik avveining.  

Kystsoneplanen har sin plangrense ved midlere lavvann. Planens virkning ut over plangrensen både i 
forhold til tilgjengelighet til strandsone, visuell- og støypåvirkning på land skal også hensyntas. 
Vurdering av planens virkning på bomiljø, kulturhistoriske landskapet og naturlandskapet vil være en 
naturlig del av planens utredningsarbeid knyttet til virkning av tiltak. De fleste landskap er påvirket av 
menneskelig aktivitet både fra ny og historisk tid.  

Det er krav om at kystsoneplanlegging skal være en helhetlig og økosystembasert forvaltning, uten at det 
gis innhold eller forslag til hvordan en «økosystembasert og helhetlig kystsone-planlegging» kan 
gjennomføres. På grunn av begrenset kunnskap om marine miljø i kystsoneplanlegginga (strøm- og 
bunnforhold) har det tidligere vært vanskelig/umulig med presis planlegging. Dette har bl.a. ført til 
mange dispensasjoner fra pbl.  

KMD viser i rundskriv H 6/18 til «at planlegging i sjøområdene krever god kunnskap om det marine miljø 
og de særlige interessene som gjør seg gjeldende i kystnære farvann». Kunnskapsgrunnlaget og 
muligheten for å planlegge bedre og mer presist i sjøområdene er i rask utvikling. Det har nylig blitt 
etablert marine grunnkart enkelte steder langs kysten. I de områdene vil forutsetningene for et godt 
planresultat være bedre enn i områder der kunnskapsgrunnlaget er dårligere.  

Samtidig er det også krav om at der det er stor aktivitet og mange hensyn, må planene avklare mer. 
Konsesjonslovgivning og enkelte sektorlover inneholder krav og vilkår til selve tiltaket som det ikke er 
naturlig å ta stilling til i et planvedtak, men som kan gi føringer for hvilken arealdisponering som velges.  

Saksbehandling etter akvakulturforskriften skal oppfylle de krav til utredning og vurderinger som etter 
andre lover er nødvendige for den beslutningen konsekvensutredningen skal ligge til grunn for. Dette 
betyr at det så langt som mulig bør tilstrebes å samordne utredningskrav og dokumentasjon som følger 
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av sektorlover som naturmangfoldloven, akvakulturloven og kulturminneloven, i arbeidet med 
konsekvensutredningen etter forskriften.  

Arealbruken i sjøområdene må også ses i sammenheng med arealbruken på land. I kystsoneplaner så er 
det krav om konsekvensutredninger av akvakultur, småbåthavner og mudring og dumping. Småbåthavner 
vil bli vurdert i kommuneplanenes arealdel for landområdene, og det vil kreves reguleringsplaner som går 
ut i sjø. Det er ikke mottatt konkrete forslag til nye småbåthavner i forbindelse med planarbeidet. 

Mudring og dumping krever også konsekvensutredning. Deponering av forurensede mudrede masser 
krever spesialtillatelse og må avklares i hvert enkelt tilfelle. Sjødeponi for rene masser kan avklares 
gjennom arealplan. Kommunene må imidlertid ta kostnaden med å gjennomføre en konsekvensutredning 
jf. krav i reguleringsplan. 

Grenseoppgangen mellom pbl. og akvakulturloven kan være uklar. Kommunenes konsekvensutredning 
av areal skal ikke være saksbehandling, dvs. gå inn i sektormyndighetene sitt myndighetsområde. 
Kommunene skal planlegge hvor de tillater at det kan søkes om etablering av akvakultur. Deretter skal 
sektormyndighetene saksbehandle jf. akvakulturloven. 

For å kunne vurdere bæreevnen til lokaliteter for akvakultur kreves det god kunnskap om de lokale 
strømforhold, bunntopografi og bunntype. Videre er det viktig med en god kartlegging av marine 
bunnsamfunn og naturtyper for å sikre at utslipp fra matfiskproduksjon ikke gjør skade på 
naturmangfoldet. Et godt kunnskapsgrunnlag for identifisering av lokaliteter med høy 
produksjonskapasitet, og liten risiko for å gjøre irreversibel skade på viktige bunnorganismer (for 
eksempel koraller), vil være et viktig bidrag til en fortsatt bærekraftig vekst i havbruksnæringen.  

Gode lokaliseringsvalg vil også gi en effektiv arealbruk og bidra til å redusere potensielle 
brukerkonflikter i kystsonen. For å kunne forvalte de viltlevende marine ressursene i kystsonen på en 
helhetlig måte, som legger til rette for økt verdiskapning fremover, er det nødvendig å forbedre 
kunnskapsgrunnlaget. Dess mer presis kunnskapen er dess bedre blir forvaltningsavgjørelsene. Spesielt 
de som handler om høsting av ressursene. Mangel på kunnskap kan lede til at det fulle verdiskapnings-
potensialet ikke kan utnyttes.  

Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn 
som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealplaner er overordnede planer som skal gi grunnlag 
for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene både med hensyn til næringsutvikling og bolyst.  

Følgende innspill til etablering av akvakulturtiltak ble mottatt av Namdal Regionråd innen fristen for å gi 
innspill til planen. Se dokumentet «Konsekvensutredning og ROS» Innspillene er konsekvensutredet i 
kap. 3.1. 

 

KU  Område Kommune Kommentar Innspill fra 

1 Horta Nord Leka Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

2 Sklinna Leka Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

3 Krekvika Leka   Bjørøya AS 

4 Korsnesstrømmen 1 Nærøysund 4,5 og 6 er  Bjørøya AS 
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5 Korsnesstrømmen 2 Nærøysund behandet i samme KU Midt-Norsk AS 

6 Krekvika Nærøysund   Midt-Norsk AS 

7 Brattvika, Indre Folla Nærøysund   Midt-Norsk AS 

8 Ertbrakan Nærøysund   Bjørøya AS 

9 Bagræset Nærøysund Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

10 Fjordholman Nærøysund   Midt-Norsk AS 

11 Svinøyfjorden Nærøysund   Midt-Norsk AS 

12 Strongtaren Nærøysund   Midt-Norsk AS 

13 Arnøyfjorden Nærøysund   Midt-Norsk AS 

14 Gjerdinga Nærøysund   Bjørøya AS 

15 Hestøya Nærøysund   Bjørøya AS 

16 Samnesodden Namsos   Midt-Norsk AS 

17 Steinan Namsos   Midt-Norsk AS 

18 Fauskan Flatanger Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

19 Mefallholman Flatanger   Midt-Norsk AS 

20 Haraflesan Osen   Midt-Norsk AS 

21 Stortaren Åfjord   Midt-Norsk AS 

22 Frøvarp Namsos Namdal Settefisk 

23 Finnangerøya Namsos Namdal Settefisk 

24 Nesset Fiskemottak Flatanger Namdal Settefisk 
 

Følgende innspill til etablering av akvakulturareal ble mottatt av Namdal Regionråd innen fristen, jf. 
kap.3.2. Arealinnspillene er konsekvensutredet i kap.3.2. i dokumentet «Konsekvensutredning og ROS», 
med unntak av areal som inneholder A kommuneplanens arealdel (KPA), og nasjonalt og vesentlig 
regionalt viktige areal til natur, fiskeri m.m. 

Planområdes nordlige del: PO 7 Nord for Buholmråsa 
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Planområdes midtre og sørlige del: PO 6 

  

 

 

2. Planbeskrivelse 
 
2.1 Bakgrunn og formål 
 

Arealplanlegging er politikk og politikkutforming og handler om utvikling og forandring. Arealplaner bør 
være stabile og forutsigbare, slik at aktører i sjø kan forholde seg til framtiden. Dette forutsetter at 
planer har et lengre perspektiv enn 4 år. Arealplaner i sjø bør samtidig være fleksibel og dynamiske. 
Eksempler på lite fleksible planer er interkommunal kystsoneplan for Troms hvor man så det 
hensiktsmessig å rullere planen etter kun to år, og interkommunal kystsoneplan for Romsdalsfjorden 
hvor første dispensasjon ble innvilget kort tid etter vedtak.  

Dagens areal som er avsatt til akvakultur ligger ofte grunt og beskyttet, og er basert på utdatert 
akvakulturteknologi. Det er ofte dårlig samsvar mellom tilrettelagt enbruks akvakulturareal i planene i 
forhold til næringas behov for færre og større areal som ligger over dypere og mer eksponerte områder. 

Det er en nasjonal strategi at sjømatnæringa fortsatt skal gis mulighet til å vokse, med det ufravikelige 
kravet at veksten skal skje på en bærekraftig måte. Videre vekst innen oppdrettsnæringen forutsetter at 
det i kystsoneplanene avsettes store nok areal slik at planen har fleksibilitet og dynamikk som kreves for 
å kunne imøtekomme endringer innen lokalitetsstørrelser og struktur samt produksjonssoner (St.meld. 
16, 2015).  

Kystsoneplan Namdalen har som formål «Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt 
vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Planen skal legge til rette for raskere saksbehandling 
og å unngå dispensasjoner. Planen skal gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt, 
avdekke og avklare interessekonflikter, sikre viktige områder for næringsutnyttelse, ferdsel, friluftsliv, vern 
av natur og kulturminner og planen skal være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov. 

Arealdelen skal i forhold til miljø, naturressurser og samfunn, samordne viktige behov for vern og 
utbygging, mens bestemmelser og retningslinjer skal gjøre det lettere å utarbeide mer detaljerte planer 
og raskere kunne fatte beslutninger i enkeltsaker.  

Arealdelens plankart og bestemmelser er rettslig bindende for alt arbeid og alle tiltak som omfattes av 
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loven, dvs. at grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndighet er juridisk bundet av planen. 
Planforslaget er utarbeidet etter ny plan og bygningslov (gjeldende fra 1. juli 2009), og avløser alle 
tidligere arealplaner i sjø. Ny plan foreslås å gi en varighet på 5 år (2021-2026). 

 

2.1.1 Planavgrensning og geografisk avgrensning  
 
Kystsoneplan for Namdalen består av 8 kommunedelplaner som dekker sjøarealene i kommunene. 
Sjøområdenes ytre grense er en nautisk mil utenfor grunnlinjene (iht. PBL § 1-2), mens grensen mot land 
er i utgangspunktet definert ved «generalisert felles kystkontur» som er en kystkontur utarbeidet av 
Kartverket i 2008-2011. Grensen går ved midlere høyvann. I tilfeller der det er gjeldende 
reguleringsplaner, eller avveide hensyn mot formål på land, har plangrensen imidlertid blitt justert ved at 
avgrensingen mot land følger avgrensing fra kommuneplanens arealdel. Gjeldende reguleringsplaner 
som helt eller delvis ligger i sjø vil «hvites ut» i kystsoneplanen og inneholder nasjonal arealplanid for 
enkelt å fremskaffe innsyn i detaljplan for det aktuelle området. 
 

 

 
 
2.1.2 Interkommunalt plansamarbeid: Vedtak av Kystplan Namdal etter § 9 og § 11  
 

Kystsoneplan Namdalen er en interkommunal plan som på de fleste punkter er en kap.11-plan, mens 
samarbeidet er etter pbl. § 9. Planprosessen blir ledet av en styringsgruppe, men hvert kommunestyre 
treffer endelig planvedtak for sin kommune. En interkommunal plan er ikke en «overkommunal plan», 
men en sammensetning av flere formelt selvstendige kommunedelplaner. Den interkommunale 
kystsoneplanen vil dermed bestå av kommunedelplaner for sjøområdene i medvirkende kommuner som 
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blir utarbeidet i en interkommunal planleggingsprosess.  

Forskjellene mellom paragrafene er følgende:  

§ 92 Organisering: «Planarbeidet ledes av et styre».  

§9-3 Planprosessogplaninhold: «For plan prosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende 
plantype, jf. kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor 
sitt område. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område». Paragrafen viser at 
styringsgruppa i «Kystsoneplan for Namdalen» ikke er delegert makt til å vedta planen, men at 
vedtaksmakten fortsatt ligger hos det enkelte kommunestyret.  

§9-5. Uenighet: «Er kommunene uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller den enkelte 
kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle. En kommune kan med tre 
måneders skriftlig varsel tre ut av plansamarbeidet. De øvrige kommunene kan fortsette plansamarbeidet 
for det området de dekker». Planforslaget fremstår som en helhet, og uenigheter skal mekles over.  

§ 96 Gjennomføring og endring: «Partene i et interkommunalt plansamarbeid bør inngå avtale om 
gjennomføring av planer som er vedtatt på grunnlag av slikt samarbeid, når det er behov for samordning av 
bruk av virkemidler for gjennomføring. Dersom en kommune eller regional planmyndighet ensidig ønsker å 
endre en plan etter kapitlet her, skal de øvrige deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før 
planarbeidet starter.» I Kystsoneplan Namdalen varslet alle kommunene samtidig om at planarbeidet 
startet, samt at de vedtok det politisk. Det er kun § 96 som legger føringer og som sier at «du SKAL gjøre 
noe», mens planen ellers oppfører seg som en kap.11plan for den enkelte kommune.  

Kap. 11 er en vanlig kommuneplan, og under her ligger kommunedelplan. Forskjellen er følgende: under 
kap. 11 har kommunen all makt når det gjelder endring av sine planer. Under kap. 9 må kommunene gi 
beskjed til de andre kommunene om at de skal gjøre endringer. Kommunestyrene er suverene i sine 
vedtak, og kan vedta planen eller ikke. Eventuelt si opp samarbeidet med 3 mnd. oppsigelse. 

Det er i praksis kun § 96 som står i veien for at planen kan fungere på akkurat samme måte som en 
kommunedelplan vedtatt etter Kap. 11. Det betyr at kommunene under kap.9 vil få en konkret, lovfestet 
konsekvens: Samtlige samarbeidskommuner blir å anse som parter under høring av planer som berører 
kysten, når de vedtar å endre planen i etterkant. Det vil teknisk sett være slik inntil kommunene velger å 
oppløse den, ved en ny plan som dekker det arealet.  

 
2.1.3 Organisering av interkommunalt samarbeid  
 

Plansamarbeidet er forankret i de enkelte kommunestyrer. Første fase var vedtak om å samarbeide om 
en interkommunal arealplan i sjø og neste fase var vedtak av selve planprogrammet og at kommunene 
skulle legge planprogrammet ut på offentlig høring. Styringsgruppa har bestått av både politiske 
(ordførere) og administrative (kommunedirektør) medlemmer. I tillegg har Trøndelag Fylkeskommune 
deltatt med en observatør. Prosjektet har videre vært organisert med en sentral prosjektleder og 
prosjektmedarbeider sammen med en arbeidsgruppe bestående av en representant fra administrasjonen 
(kart- og planavdelingen) i hver enkelt kommune. Namdal Regionråd er sekretær for prosjektet. 
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2.1.4 Plantype og plandokumenter  
 

Det er valgt å organisere planen som 8 kommunedelplaner. Plankartet viser hovedtrekkene i arealbruken 
og de arealmål som er fastlagt i planen. Videre viser plankartet hvilke hensynsoner som gjelder i 
området. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken og innholdet i viste hensynsoner. Det er kun 
plankartet og planbestemmelsene som er juridisk bindende. I tillegg til bestemmelsene er det gitt 
retningslinjer som ikke er juridisk bindende. Planen består av plankart i målestokk 1:50 000 datert 
12.02.2021. Bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 
12.02.2021. 

 

2.1.5 Planprosess  
 

I samråd med styringsgruppen ble det utarbeidet et planprogram med informasjon om prosessen og 
planarbeidet. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Namdal Regionråd mottok 
høringsinnspill fra regionale og statlige myndigheter, lag og organisasjoner og privatpersoner. Innspill av 
relevans for planprogrammet og planprosessen, samt interkommunale tiltak ble vurdert administrativt. 
Oppsummering av innspillene til planprogrammet ligger i vedlegg B.  

Det ble videre åpnet for nye innspill til selve planen. Det kom innspill om tiltak til akvakultur. Det er også 
kommet private og lokale innspill og innspill fra organisasjoner. (Se vedlegg). Akvakulturinnspill er 
konsekvensutredet som enkelttiltak og som areal i vedlegg a, kap. 3. og videreformidlet til kommune for 
lokal vurdering. 

I løpet av planprosessen har det vært samarbeid med styringsgruppen om prosjektets fremdrift. Planen 
er et resultat av en åpen prosess hvor prinsippet om medbestemmelse har stått sentralt. 
Omstendigheter omkring Covid19-pandemien har imidlertid ført til at planlagte folkemøter har måttet 
utgå som en del av planprosessen frem til planforslaget ble levert. Planen har vært utlyst i alle lokale 
aviser, det er sendt ut informasjon til alle regionale og lokale aktører og planprogrammet er lagt ut på 
både Namdal regionråds nettsider, samt kommunenes nettsider. Den enkelte kommune har mottatt 
politisk presentasjon av arbeidet med å utarbeide planforslaget, og det har vært dialog med 
sektormyndigheter og vitenskapelige miljøer underveis i prosessen.  

Planprogrammet ble sendt ut på offentlig høring 13.06.2018 og vedtatt 2.10.2018. Frist for å gi innspill 
til nye tiltak i planen var 1.mai 2020. Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn, 1.gangs høring xx.xx.2021. 

 

2.1.6 Lovgrunnlag og rettsvirkning  
 

«Kystsoneplan for Namdalen» er organisert i henhold til kap.9 om interkommunalt plansamarbeid og 
utarbeidet etter kap. 11 om kommuneplan. Planen er en kommunedelplan jf. §115. Bestemmelsene er 
sammen med plankartet juridisk bindende for fremtidig arealbruk jf. PBL §116. og gjelder foran allerede 
vedtatt arealdel for den enkelte kommune. Arealformål, bestemmelser og hensynssoner avgjør hvilke 
restriksjoner og krav som stilles for å utnytte området.   

Det kan bare gjøres unntak fra planen når det foreligger grunnlag for å dispensere (Jf. PBL, kap.19). 
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Dispensasjon krever grunngitt søknad. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen 
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls bestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. Planen representerer en gjennomtenkt helhet, og det skal derfor 
ikke være kurant å få dispensasjon. Før eventuell dispensasjon blir gitt, så skal kommunen innhente 
innspill fra regionale og statlige styresmakter som har interesser i område. 

Retningslinjer er ikke juridisk bindende og kan derfor ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak 
etter planen. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir et bedre og mer helhetlig 
grunnlag for avveining og beslutning som skal gjøres ved behandling av enkeltsaker.  

Kommuneplanenes arealdel i sjø inngår i kommuneplanens langsiktige del. Planen viser disponeringen 
av kommunens arealer i henhold til den ønskede utvikling i de kommende 5 år, og skal legges til grunn 
ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunene.  

Etter vedtak i kommunestyrene, vil plankart med bestemmelser ha direkte rettsvirkning. Det innebærer at 
arbeid og tiltak ikke må være i strid med plankart og bestemmelser, eller være til vesentlig ulempe for 
gjennomføring av planen. Kommunestyrene skal minst én gang i hver valgperiode ta stilling til om det er 
behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 
eller oppheves (jfr. §101).  

 

2.2 Viktige hensyn i planleggingen 
 

Utgangspunktet for planlegging etter plan og bygningsloven fremgår av formålsparagrafen (§11). De 
viktigste hensyn som skal ivaretas i kystsoneplanleggingen er nedfelt i § 31. Forslaget staker ut en 
retning som skal sikre marin næringssatsing.   

I den interkommunale kystsoneplanleggingen stilles det ingen krav til hvordan felles prinsipper skal 
operasjonaliseres lokalt. Fremgangsmåten har vært at kommunene har jobbet med utvalgte tema og 
foreslått grenser i plankartet. Det kan derfor være forskjell fra kommune til kommune hvor store områder 
som settes av til for eksempel friluftsliv, men alle kommuner skal ha vurdert og prioritert temaet. 
«Kystsoneplan for Namdalen» er utarbeidet fra en felles forståelse av sentrale nødvendige 
arealbruksavklaringer, med rom for at hver kommune kan velge å prioritere arealbruken. 

  

2.2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 

For å fremme en bærekraftig utvikling gir regjeringa føringer for kommunal planlegging 2019-2023: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-
forventninger-2019-nn.pdf  Nytt i 2019 er:  

Det er viktig at fylkeskommuner og kommuner samarbeider med næringslivet og statlige myndigheter for 
å finne bærekraftige løsninger og god samordning mellom plan- og bygningslova og sektorlover. Areal 
for ulike typer akvakultur, inkludert mobile anlegg, skal avklares gjennom regionale og kommunale 
planer. Det er her viktig å ta hensyn til utviklingen av ny teknologi og nye typer havbruksinstallasjoner, 
også havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye område kan tas i bruk. 
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Det foreligger også en rekke nasjonale veiledere for ulike tema/hensyn i planleggingen: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger.html?id=11394 Lover og forskrifter som 
regulerer planer og ressursutnyttelsen i kystnære sjøområder er listet i planprogrammet.   

Hvis planforslaget til kommuner er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, 
statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse Pbl. § 5-4: 
«Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanene arealdel og 
reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre 
grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde». 

Kommunene forutsettes å følge opp føringer fra regjering og Storting for arealforvaltning, eks. avsetting 
av tilstrekkelige arealer til akvakultur (Regjeringens nasjonale forventninger til nasjonal og kommunal 
planlegging 2015 og Stortingsmelding nr. 16 (2014-2015). 

Kommunene kan ikke gi bestemmelser eller retningslinjer for drift av for eksempel akvakultur, da tilsyn 
med akvakultur er tillagt fagmyndighet. Å lage særskilte reguleringstiltak (for eksempel antall lus, bruk 
av lusemiddel og/eller lukkede anlegg) på et område hvor kompetansen er hos 
Mattilsynet/Fiskeridirektoratet faller utenfor det kommunene kan beslutte. Kommunene tiltar seg da en 
kompetanse som bare ligger hos aktuell fagmyndighet. Når det gjelder taretråling viser vi til 
tareutredningen og den uenigheten som råder mellom KMD og NFD. 

Tidligere var det departementet som avgjorde saker om innsigelser i siste instans. Figuren viser 
avgjørelser i innsigelses-saker i perioden 2005-2019. De fleste omhandler naturmangfold. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f768bd652a744624ac89692195a91b7e/innsigelsesstatistikk
2019.pdf  
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1.januar 2018 ble det gjort lovendringer for å styrke lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre. De nye 
lovendringene gir kommunene større makt og sterkere rettigheter dersom det oppstår konflikt mellom 
stat og kommune. Loven styrker lokaldemokratiet og det kommunale selvstyret det kommunene er 
uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverket skal forstås på saker som gjelder lokale 
forhold.  

Kommunene kan nå gå til rettssak mot staten om gyldigheten av statlige vedtak, innsigelser og 
departementets vedtak i saker om innsigelser etter plan- og bygningsloven. Domstolene fungerer som 
tvisteløser i rettslige konflikter mellom kommunene og staten, og vil gi kommunene et sterkere vern i 
saker der det er konflikt med statlige myndigheter.  

  

Rundskriv om innsigelsesmyndighet fra Fylkesmannen fra oktober 2019  

I oktober 2019 kom et rundskriv med presisering av felter fylkesmannen kan komme med innsigelse på 
når det gjelder naturmangfold T-2/16 - rev. oktober 2019. Det betyr at forskningsinstitusjonenes 
naturkartlegging og vurdering kan legges til grunn for innsigelse. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16-revidert-
oktober_2019.pdf  

Innsigelse når det gjelder naturmangfold skal vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil 
komme i konflikt med bl.a. verneområder inkl. buffersoner, utvalgte naturtyper, truede naturtyper jf. 
rødliste, nær truete naturtyper, A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-
lokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over (i praksis betyr det DN-
håndbok 2008), Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med minst moderat lokalitetskvalitet kartlagt 
etter Miljødirektoratets instruks, truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres 
leveområder, jf. gjeldende Norsk rødliste for arter. Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med 
eventuelle økologiske funksjonsområder, andre arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med 
nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase, viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsorganismer (jf. lakse- og innlandsfiskloven § 7, første ledd), intakte sammenhenger mellom 
eller i tilknytning til større naturområder som har en viktig funksjon som forflytnings- og 
spredningskorridor for arter. (der hvor laks og rein svømmer og vandrer), Sammenhengende 
naturområder med urørt preg (INON) og godkjent regional vannforvaltningsplan.  

Kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet og nye inngrep i strid med miljømålene. 
Vanndirektivet er beskrevet i KU. 

Innsigelser og unntak fra rettsvirkning (PBL § 11-16)  

Det er mulig å unnta avgrensede områder fra rettsvirkning der det foreligger innsigelse til planen. Dette 
for å få en gyldig vedtatt plan i de øvrige deler av kommunen. Slike vurderinger er aktuelle å foreta etter 
at planen har vært til offentlig ettersyn, og dersom den ellers er klar for endelig behandling i 
kommunestyret.   

Etter høringen vil mottatte innspill og merknader til planforslaget gjennomgås og vurderes. Det 
utarbeides forslag til justeringer som gjennomgås i styringsgruppen før endelig planforslag tas opp til 
politisk behandling og vedtak i de enkelte kommunestyrer. Dersom det skulle vise seg behov for 
vesentlige endringer i plandokumentene, kan det være aktuelt å sende planen ut på ny høring.  
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Tema og datagrunnlag  

Plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd klargjør at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Det 
forutsettes at arealdelen skal ha en overordnet og grovmasket karakter. Unødige detaljer på dette 
plannivået vil lett øke antall unødvendige konflikter og svekke muligheten for å få fram 
hovedprioriteringer og langsiktige strategier. 

Vi vurderer det som riktig og tilstrekkelig at konsekvensutredningen baseres på eksisterende kunnskap 
og den erfaring kommuneplanleggere og prosjektmedarbeiderne har. Samlet sett har vi en bred og 
omfattende kunnskap om temaene, og kan vurdere konsekvensene på et selvstendig grunnlag. Vi 
vurderer det som tilstrekkelig i forhold til at konsekvensutredningen så langt som mulig skal være 
beslutningsrelevant. 

Eksisterende kunnskap er ikke samlet i ett register, men må søkes fra flere ulike kilder. Det finnes 
digitale databaser som kan gi god kunnskap om et område for noen tema, men som er mindre dekkende 
for andre. Vi har derfor etablert et eget kartinnsyn som er utarbeidet i samarbeid med Trøndelag 
Fylkeskommune. Her har vi også lagt inn innspill til etablering av akvakultur. Kartinnsynet er benyttet i 
både planlegging og konsekvensutredning. 

Vann-nett er en oppfølging av vannforskriften, og kommunene har en nøkkelrolle innen vannforvaltning 
og i arbeidet etter vannforskriften. Gjennom arealplanlegging kan kommunen sette restriksjoner på 
arealbruken for å ivareta naturmiljøet. Det er da viktig at data som benyttes i regional 
vannforvaltningsplan (vann-nett) er korrekt når det gjelder miljøtilstand og miljøklassifisering når 
fylkeskommunen har fått innsigelsesrett til kommunenes arealplaner med utgangspunkt i vedtatt 
regional plan for vannområdet.  

Andre kilder som ligger til grunn for planlegging og konsekvensutredning er lokal kunnskap, 
kommuneplaner, frilufts-kartlegging i noen kommuner, innspill fra næringa, lakseregisteret, rapporter fra 
vitenskapelig råd for lakseforvaltning, risikovurdering for norsk fiskeoppdrett med mer. 
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3. Plankart 
 

 

Kartet er kun ment som en oversikt. 
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Ordforklaringer:  
 

Hvit sektor viser at det er rent farvann. Får du rødt eller grønt lys fra lykta, er du på vei mot urent 
farvann. Hvit sektor er i hovedsak sjøareal som ligger under Kystverkets myndighetsområde eller 
farledsareal. Det er ikke tillat med tiltak i arealene som kan være i konflikt med fri ferdsel. 

 

Havn: «Med havn menes i denne loven områder som er til bruk for fartøy». Dernest fokuseres det på 
lasting, lossing, transport, landing og ligging og oppankring jf. Havne- og farvannsloven § 4. Kommunal 
havn er arealet som naturlig kan avgrenses mot sjøareal, for eksempel mellom moloer. Innenfor dette 
arealet har kommunene myndighet til å lage egne regler om bruk av området etter 2010. Dette omfatter 
alle typer havner, også småbåthavner. 

 

Småbåthavn: Hver enkelt kommune kan lage sin egen definisjon småbåthavn. Vi ønsker å skille både 
«oppad» mot industrihavner og «nedad» mot småanlegg for forankring av småbåter. Havneloven gir ikke 
hjelp i den sammenheng, så vi har sett på andre planer og på litteratur. I kommunedelplanen for 
småbåthavner i Arendal defineres disse slik (s. 5): «Et område i og ved sjø/vann, hvor infrastruktur, 
adkomst og organisering er tilrettelagt og gir sikker fortøyning av båter inntil 40 fot, når disse ikke er i 
bruk. En småbåthavn bør dessuten kjennetegnes ved: • Minimum 20 utleieplasser med tanke på deling av 
investerings- og driftskostnader • Felles reglement og forutsigbarhet for leietagere • Organisert renovasjon 
og miljøstasjoner • Avtalt ansvar for drift • Tilstrekkelig parkering og veiadkomst»  

Vi legger til grunn at en småbåthavn er noe annet enn en «industrihavn», men ønsker ikke å fjerne 
«industrivirksomhet» fra definisjonen av en småbåthavn. Det er derfor hensiktsmessig å kun bruke 
båtstørrelse i forhold til avgrensningen mot industrihavn. Arendal kommune sitt forslag er minimum på 
20 båter, mens andre kommuner har benyttet et minimum på 10 båter. Kommunene bruker sin egen 
definisjon.   

Mudring, dumping og utfylling: Viser til veileder for å søke om tiltak i sjø. Eksempelet er utarbeidet av 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/miljo-og-
klima/forureining/forureina-sediment/mudring-dumping-og-utfylling---veileder-til-sokere-bokmal.pdf 

Når det gjelder håndtering av sedimenter har Miljødirektoratet utarbeidet en egen veileder:   

Veileder for håndtering av sediment (Håndteringsveilederen), gir veiledning ved planlegging av tiltak som 
omfatter sedimenter. Det gir oversikt over saksgang og regelverk, hvordan tiltak i sedimenter bør 
planlegges med hensyn på undersøkelser og overvåking, hvilke tiltaksmetoder som kan være aktuelle og 
hvordan forurensede sedimenter kan disponeres.  

Det presiseres at det i hver enkelt sak må gjøres en konkret vurdering og utøves skjønn fra 
myndighetenes med tanke på om tillatelse/pålegg skal gis og hvilke vilkår som skal stilles. Eksempel på 
søknad fra Nesna kommune til Fylkesmannen i Nordland: 
https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/felles-administrasjon/239-soknad-om-tillatelse-til-utfylling-mo-
industripark-as-langsetvagen-industripark-nesna-komprimert/file 
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1 Lovgrunnlaget  
 

1.1 Innledning 
 

Økende bruk og interessekonflikter gjør at kystsonen er blitt en utfordrende forvaltningsmessig arena. 
Havbruksnæringen er avhengig av en annen arealfleksibilitet enn aktiviteter på land. De er avhengig av 
at egnede arealer er tilrettelagt i plansammenheng for akvakulturvirksomhet, og at disse arealene er 
tilstrekkelig store til den ønskede virksomhet.  

Kystsoneplan for Namdalen har som formål å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for 
fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i planområdet. Formålet er i samsvar med nasjonale 
forventninger 2019-2023. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-
forventninger-2019-bm.pdf s. 17.  

Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og for 
forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Arealer for ulike typer akvakultur, inklusiv mobile 
anlegg, avklares gjennom regionale og kommunale planer. 

I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for 
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal gjenspeile ønsket 
arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt og avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter. Planen 
skal sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen 
marin utvikling, sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen og være dynamisk og 
fleksibel i forhold til framtidige behov.  

Kystsoneplan Namdalen vil legge til rette for næringsutvikling (fiske, akvakultur, opplevelsesbasert 
reiseliv og kulturnæringer) samtidig som det tas hensyn til de  «ikke-kommersielle» interesser som 
naturmangfold, friluftsliv, kulturminner, kulturmiljø, landskapsopplevelser og rent hav. Kysten har til 
alle tider vært grunnlag for en enorm verdiskapning i det norske samfunnet. Vi vil ta vare på kystens 
naturverdier samtidig som vi utvikler kystens næringsliv ved å sikre arealer til viktige naturtyper og 
viktige områder for friluftsliv.  

Vi vil avsette arealer for bærekraftig vekst og næringsutvikling innenfor akvakultur ved primært legge 
nye områder for akvakultur til områder med minst mulig konflikt med fiske, ferdsel, natur- og friluftsliv 
og vill anadrom laksefisk. 

Det er kun akvakultur som er pålagt konsekvensutredning i Kystsoneplan for Namdalen.  

Akvakultur skal konsekvensutredes i forhold til utredningstema i planprogrammet og i forhold til 
naturmangfoldloven. Det er gjennomført KU i forhold til nye innspill og nye areal for akvakultur.  

Det er en klar tendens til at nye etableringer av akvakultur forgår lengre ut på kysten i mer eksponerte 
områder, samtidig som lokalitetene i planområdet blir større og færre. Nasjonale forventninger til 
planlegging av havbruk i 2019 er at   

«Det er her viktig å ta hensyn til utvikling av ny teknologi og nye typer havbruksinstallasjoner, herunder 
havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye områder kan tas i bruk».   
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En rekke områder som har vært satt av til akvakultur i mindre gunstige områder tas ut av planen eller 
benyttes til lavtrofisk akvakultur. 

I kap. 3 har vi vurdert innspill og enkelttiltak og nye og utvidete A-areal. I overordnet KU (kap. 4) er det 
vurdert plassering av nye A-områder i forhold til etablerte anlegg og til lakselus og vill anadrom fisk i 
forhold nasjonal laksefjord i Namsen. Vi har vurdert nye tiltak i forhold til total organisk belastning, 
effekt på biologisk mangfold og på samfunnsforhold. Vi har vurdert at det er tilfredsstillende å bruke 
overordnet KU på arealer som endringer av arealformål med flerbruk da kommuneplanens arealdel er 
på overordnet nivå.  

Mange flerbruksområder videreføres som Bruk og vern inkl. akvakultur (A) som åpner for å kunne søke 
om etablering av akvakultur. Det er ikke «fritt fram» for oppdrett i flerbruksområder.  

Alle søknader må vurderes nøye i forhold til akvakulturloven, forurensningsloven, havne- og 
farvannsloven, matloven, dyrevelferdsloven, naturmangfoldloven og forholdet til tradisjonelt fiskeri. 
Konsesjoner og produksjonsvolum tildeles av nasjonale myndigheter for å oppnå en ønsket utvikling 
og behandles deretter av regionale myndigheter. Sektormyndighetene er fagmyndighet og avgjør om 
søknad om akvakultur blir godkjent i omsøkt areal der kommunene tilrettelegger.  

Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift. Namdalskysten åpner 
for nye areal for akvakultur, sektormyndigheter er saksbehandler og nasjonale myndigheter 
bestemmer driftskrav til akvakultur. Nasjonale myndigheter bestemmer også om det skal tildeles nye 
konsesjoner til akvakultur.  

 
 

1.2 Pbl og forskrift om konsekvensutredning (2017) 
 

Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Formålet med bestemmelsene om 
konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan 
gjennomføres. Ny veileder for forskriften kom i mars 2020: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-
bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/ 

Etter de to EU-direktivene opererer man altså med konsekvensutredning på to nivåer – overordnet nivå 
og tiltaksnivå. 

 I norsk sammenheng betyr det at selv om arealbruk er konsekvensutredet i en overordnet plan, er ikke 
senere regulering uten videre fritatt KU-plikt. KU-regelverket krever vurdering av KU-plikten, og 
eventuelt gjennomføring av konsekvensutredning på to nivåer: overordnet nivå og tiltaksnivå. KU- 
forskriften stiller krav til utredninger av både overordnede planer og detaljreguleringer.  

Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente 
planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Regelverket om konsekvensutredning har ikke 
tilbakevirkende kraft. Tidligere vedtatte planer krever ikke konsekvensutredning.  

Man kan likevel vurdere om det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag ved en eventuell 
gjennomføring av planen.  

315

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/


Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 6 
 
 

 

Konsekvensutredninga skal i hovedsak være en del av planforslaget, men større saker der 
konsekvensutredningen er omfattende, kan konsekvensutredningen være et selvstendig dokument. 
For planer med krav om konsekvensutredning, vil det være naturlig at ROS-analysen og eventuelle 
vurderinger etter naturmangfoldloven inngår som en del av de utredninger som skal gjennomføres.  

Det skal utarbeides et «ikke-teknisk sammendrag» av konsekvensutredningen, slik det framgår av § 17 
siste ledd i KU-forskriften. Dette er viktig for å gjøre konsekvensutredningen lett tilgjengelig for 
allmennheten. Dette betyr at ansvarlig myndighet må sørge for at egenskapene ved planen og hvilke 
vesentlige virkninger den vil medføre for miljø og samfunn beskrives i saksframlegget.  

Det presiseres at det er samme generelle krav til konsekvensutredningen for overordnet plan som for 
detaljregulering. Dette gjelder eksempelvis kravet om faglig kompetanse, bruk av anerkjent metodikk 
og innleggelse av data i offentlige databaser.  

Innholdet i konsekvensutredningen som er nytt i 2017 

§ 18 Særlig om overordnede planer 

For kommuneplaner kan konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen eller 
programmet kan få på et overordnet nivå. Unntak er der det i planen konsekvensutredes konkrete 
tiltak. Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen 
som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende 
planen. Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger utbygging av nye områder eller 
vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. 

 Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. 
Inneholder planen bare strategier for fremtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan disse vil påvirke 
miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming, 
teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av 
relevante og realistiske alternativer.  

Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og 
samfunn av de ulike alternativene skal fremgå.  

 

§ 20 Beskrivelse av miljøtilstanden 

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en 
oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null-
alternativet). Beskrivelsen skal bygge på tilgjengelig informasjon. 

 

§ 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. 

 Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder naturmangfold, jf. naturmangfoldloven, 
økosystemtjenester, nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål, kulturminner og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap, forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og 
grunn, samt støy), vannmiljø, jf. vannforskriften, virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
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risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred, befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen, barn og unges oppvekstsvilkår, arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og 
langsiktige virkninger. 

Hvis det i en kommuneplan for eksempel legges opp til utbygging i natur- eller landbruksområder, 
forutsettes det således at natur- og landbruksverdiene i området er kjent og at planforslagets 
påvirkning på disse verdiene er nøye vurdert. Tilsvarende vil det være en forutsetning at det ved 
etablering av nye utbyggingsområder er gjort en grundig vurdering opp mot statlige forventninger og 
regionale føringer. 

Områderegulering med sikte på å gjennomføre konkrete tiltak i vedlegg II, skal konsekvensutredes 
dersom en vurdering etter kriteriene i § 10 tilsier at planen eller tiltaket kan medføre vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn (jf. § 8 bokstav a).  

§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger 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 
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 
c) avfallsproduksjon og utslipp 
d) risiko for alvorlige ulykker og katastrofer 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med: 

a) Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper  
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven. 
 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,  
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for  
samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv. 
 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
 eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 
 

d) Større omdisponering 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. 
 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet. 
 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning. 
 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp. 
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h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 

 

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, 
skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og 
når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene 
strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av de metodene som er brukt for å kartlegge 
virkningene for miljø og samfunn, og en liste med opplysninger om de kildene som er brukt i 
beskrivelser og vurderinger i rapporten. 

 Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente 
planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Det kan også skje at man gjør valg hvor 
akvakultur blir prioritet på bekostning av natur.  

Det er ikke akseptabelt med avslag på søknader om akvakultur på grunn av nærhet til et verneområde. 
Grensene må respekteres, eventuelt justeres/endres gjennom rullering av kommuneplanen. 

 

1.3 Veileder planlegging sjøareal (2020), naturmangfoldloven og akvakulturloven 
 

Ny veileder for planlegging i sjøområdene fra KMD kom i mai 2020. Noen utdrag fra denne følger: 

Det er prinsipielt ikke noen forskjell på sjø og land når det gjelder behovet for langsiktig arealavklaring, 
men forholdene kan endres raskere i sjøområdene. Eksempler på dette er utvikling av ny teknologi, 
bedre kunnskapsgrunnlag og nye former for bruk eller næringsutøvelse. Det er derfor viktig at planene 
oppdateres jevnlig og at nye digitale verktøy tas aktivt i bruk i planleggingen.  

Kommunenes planmyndighet etter plan- og bygningsloven går ut til 1 nautisk mil (1852 meter) utenfor 
grunnlinjen.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging gir regjeringens samlede, overordnede 
føringer for planlegging etter plan- og bygningsloven. Statlige planretningslinjer gir rammer og 
premisser som skal legges til grunn for statlig, regional og kommunal planlegging, og ved 
enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.  

I kommunens sjøarealer krever planer etter plan- og bygningsloven samordning og samarbeid om 
oppgaveløsning med blant annet Kystverket, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Forsvarsbygg, 
fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunal/interkommunal havnemyndighet, private organisasjoner, 
næringsaktører og innbyggerne. I den grad det er interessekonflikter mellom sektorforvaltningens 
kompetanseområder som skaper uklare grenseflater, har kommunene en viktig funksjon i å løfte opp 
saken, få fram informasjon og sørge for at interessene blir vurdert i en helhetlig sammenheng.  

Noen av ansvars- og interesseområdene i sjøareal er å sikre framkommelighet på sjø og arealer for 
sjøtransporten i havn, ivareta hensynet til fiskeriinteresser, inklusiv kystfisket, reindriftas arealbehov 
og andre naturressurser, legge til rette for akvakultur, reiseliv og annen næringsutvikling, ivareta 
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hensynet til friluftsliv, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap,  ivareta hensynet til 
samiske interesser, ivareta hensynet til forsvarets arealbruk, ivareta hensynet til forsknings- og 
undervisningsområder og vurdere forhold som støy, forurensning og risiko- og sårbarhet.  

Hensyn til villaks, og forebygging av sykdom i oppdrettsnæringen gjennom trafikklyssystemet for 
lakselus, er eksempler på tema som bør vurderes i en regional og interkommunal sammenheng. (Se 
kap 6.1). 

Kommunen er forpliktet til å ha en kommuneplan som er oppdatert og i samsvar med behovet for 
planavklaringer. Kommuneplanen gir kommunen et hovedansvar for helhetlig arealplanlegging i sjø og 
for avveining mellom bruk og vern av arealene. Reguleringsplaner gir mulighet for å vurdere konkrete 
forhold og avklare interesser mer i detalj.  

For eksempel bør det utarbeides reguleringsplaner for havneområder, moloer, utbedring av farleder, 
deponier og utfyllinger i sjø og andre tiltak som har stor påvirkning på omgivelsene.  

Det framgår av rundskriv H-6/18 at kommunen bør være tilbakeholden med å benytte bestemmelser 
for akvakultur som reguleres av annet sektorregelverk i sine arealplaner. Fylkeskommunen samordner 
og behandler akvakultursøknadene etter sektorregelverket der det stilles krav til miljøkvalitet, drift og 
teknologi.  

Videre sies det i rundskrivet at det for nye områder for akvakultur i sjø vanligvis ikke vil være 
nødvendig med reguleringsplan, fordi kommuneplanen og påfølgende behandlingen etter 
akvakulturloven gir de nødvendige avklaringer.  

For tiltak der KU-vurderingen er knyttet opp til en annen lov enn plan- og bygningsloven, skal det også 
gjøres en vurdering av om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. kriteriene i 
forskriften § 10.  

Saksbehandlingen av slike tiltak (f.eks. akvakultur, og utvinning av mineraler) skal følge reglene i KU- 
forskriften § 12. Vurderingen av om tiltaket kan få vesentlige virkninger kan skje som en del av 
søknadsbehandlingen etter sektorloven. For akvakultur knyttes dette til lokalitetsavklaringen etter 
akvakulturloven.  

 

Naturmangfoldloven 

 Begrepet “naturmangfold» er i § 3 bokstav i definert slik: 

« naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessige mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det 
alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning».  

Av dette følger det at “naturmangfold» i naturmangfoldloven er en samlebetegnelse for landskap, 
geologi, økosystem, naturtyper, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og synliggjøre 
vurderinger og vektlegginger ut fra hensynet til naturmangfoldet i hvert tilfelle.  

Naturmangfoldloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) skal sikre at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 
og vern. Det gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.  
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Det er derfor en forutsetning for planleggingen at man tar hensyn til og bevarer naturmiljøet.  

Ikke enhver skade på naturmangfoldet kan unngås. Derfor er aktsomhetsplikten knyttet til §§ 4 og 5 
som beskriver forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter.  

§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)  

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses 
rimelig.   

§ 5. (forvaltningsmål for arter) Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og 
at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.  

Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og 
de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.  

Om forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 kan nås er vurdert i kapittel om økosystemtilnærming og samlet 
belastning. 

Der saken bare berører lokalt viktig naturmangfold, i liten grad berører truet eller verdifullt 
naturmangfold eller tiltaket ikke får betydning for om forvaltningsmålene i § 4 og § 5 kan nås, så vil 
man kunne behandle vurderingene og vektleggingene i loven på en enklere måte. Dette må også ses i 
sammenheng med hvilke andre samfunnsinteresser som er tema i den enkelte sak.  

Alle beslutninger som berører naturmangfold skal, jf. nmf § 7, vurderes konkret hvorvidt beslutningen 
faktisk medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt. § 7 sier at prinsippene i §§ 
8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det vil bli kartlagt om det er registret vesentlig 
regionalt viktige eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A 
både i Naturbase og Artskart eller om det er naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 eller 19.  

Ut fra dette mener vi å ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å treffe beslutninger.  

§ 9 (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak.  

Akvakulturtiltak vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt tiltak. Jf. 
Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer at vi har 
tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet. 

 § 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Samlet belastning er gjennomført i overordnet KU.     
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Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver.  

Videre undersøkelser (mom-B/mom-C) må gjennomføres jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad 
om etablering av akvakultur    

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Akvakulturtiltak vil høyst sannsynligvis ha 
større effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Det vil i tillegg kreve mye 
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land. Mattilsynet er per i dag generelt skeptisk til 
landbaserte anlegg med tanke på fiskevelferd. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 Begrunnelsen og omfanget av vurderingene etter §§ 8-12 i vedtaket må 
tilpasses omfanget av dokumentasjon og forholdene i den enkelte sak. Det betyr at jo mer truet og 
verdifullt naturmangfold som berøres, eller jo mer tiltaket vil påvirke forvaltningsmålene for naturtyper, 
økosystemer og arter, desto grundigere må saken dokumenteres og vurderes etter loven.  

 
Med verdifull natur eller verdifullt naturmangfold har vi gjennomført utsjekk i forhold til: 

• Naturbasen med naturtyper vi har særlig ansvar for eller det er knyttet internasjonale 
forpliktelser til 

• Artsdatabanken 
• Norsk rødliste 2010 
• Utvalgte naturtyper (hvor er det vedtatt?) 
• Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper - verdisetting av 

biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint biologisk mangfold)  
• Nyere kartlegginger av ålegrasenger, tareskog og korallrev 

 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget vil, både når det gjelder vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, 
som hovedregel være oppfylt dersom vi tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. 
Hvis det ikke framkommer opplysninger i saken om at det kan befinne seg arter eller naturtyper i 
planområdet, flerbruksarealet eller i enkelt-KU er det dermed heller ikke påvist mulige effekter av 
tiltaket på naturmangfold.  

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.  

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan påvises effekter av 
tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.  

Vitenskapelig kunnskap skal være objektiv og etterprøvbar. Den kan være basert på konkrete funn eller 
observasjoner, men den kan også ha karakter av mer alminnelig kunnskap om blant annet biologi, 
økologi, fysikk eller kjemi. I forbindelse med søknader om etablering av akvakultur skal det 
gjennomføres mom-B eller mom-C undersøkelser i forkant av etablering jf. akvakulturloven. 

Det er kunnskap som tiltakshaver uansett må bidra med om påvirkningene virksomheten står for, og 
hvordan tiltaket vil påvirke naturmangfold. Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse 
skal dekkes av tiltakshaver, tilsier at tiltakshaver kan pålegges å dekke kostnadene med å skaffe mer 
kunnskap enn det som allerede finnes fra før.  

Kunnskapsgrunnlaget for naturtypelokalitetene er vurdert som god i sjø. Det har ikke vært gjennomført 
nye kartlegginger da kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig på dette plannivået. 
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Virkningen for naturmangfold i planområdet er vurdert til relativt godt begrunnet i 
konsekvensutredningen. Samlet belastning i forhold til naturmangfoldloven § 10 er summen av 
påvirkning fra dette tiltaket og fra eksisterende påvirkning og eventuelle framtidige tiltak.  

Det skal være særlig fokus på om tiltaket gjør at forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 ikke nås. Det er lite 
sannsynlig at tiltakene vil føre til økt samlet belasting.  

Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11. Det er tiltakshaver som dekker 
kostnader for å hindre eller avgrense skader på naturmangfoldet. Avsetting av areal til akvakultur vil 
tillatte at det kan søkes om etablering av akvakultur i forhold til Akvakulturloven.  

Ved søknad om etablering av akvakultur må det gjennomføres full miljøundersøkelse (mom-B eller 
mom-C) og strømmålinger. Kostandene for miljøundersøkelser betales av tiltakshaver/søker. 

Miljøforsvarlege teknikker og driftsmetoder § 12 Det er utredet alternativer med vurdering av 
plassering av akvakulturanlegg på land. Landbaserte anlegg er kun behandlet prinsipielt på s. 62 da 
det ikke er verken søkere med planer om landbaserte anlegg eller kommuner som ønsker å flytte 
produksjonen på land. Det er også gjennomført en utredning på lukkede anlegg. (Veterinærinstituttet). 

For kartlagte områder som har vesentlig regional og nasjonalt stor verdi for biologisk mangfold, samt 
områder vernet etter naturvernloven, skal det i vannsøyle eller på bunn ikke gjøres inngrep eller bruk 
som kan forringe, skade eller ødelegge forekomsten av de prioriterte naturtyper (§§11-9 pkt 6, 11-11 
pkt 3).  

KU av akvakultur skal også foregå i forhold til endringer av arealplaner, verdisatte fiskefelt og gytefelt, 
kaste og låssettingsplasser, etablert akvakultur, ferdsel og farleder, naturmangfold, kulturminner og 
vannmiljø.  

Dette gjennomføres ved å kombinere alle temadata med kunnskap om marinbiologi og akvakultur. På 
bakgrunn av etablerte data har vi gjennomført KU av nye tiltak og av areal avsatt av kommunene til 
akvakultur på samme måte. Det er ikke innhentet ny kunnskap i forbindelse med KU av akvakultur, 
uavhengig om innspillet er fra private eller fra kommunene. 

 

Akvakulturloven  

Alle søknader om etablering av akvakultur må uansett vurderes nøye i forhold til akvakulturloven, 
forurensningsloven, havne- og farvannsloven, matloven, dyrevelferdsloven, naturmangfoldloven og 
forholdet til tradisjonelt fiskeri. Konsesjoner og produksjonsvolum tildeles av nasjonale myndigheter 
for å oppnå en ønsket utvikling og skal behandles deretter av regionale myndigheter.  

Resultatet er ikke nødvendigvis mer oppdrettsaktivitet, men den blir i økende grad organisert på en 
mer bærekraftig måte. Flerbruksområder inkl. A. tar høyde for dynamikk og fleksibilitet i planen for 
framtidig utvikling. 

Sektormyndighetene er fagmyndighet og vil avgjøre om søknad om akvakultur blir godkjent i omsøkt 
område. Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift. 
Kystsoneplaner kan åpne for nye og avsatte areal for akvakultur og for flerbruk, men det er nasjonale 
myndigheter som bestemmer hva arealene skal fylles med. Det er også nasjonale myndigheter som 
bestemmer driftskrav til akvakultur. I tillegg skal sektormyndighetene enkeltsaksbehandle og evt. gi 
tillatelse jf. akvakulturloven.  
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Hvis det ikke tillates ny vekst nasjonalt, så kan nye avsatte areal og åpning av flerbruk kunne bli brukt i 
en omlokaliserings-sammenheng for å bedre bærekraften i oppdrett. Da fører plantilnærminga til 
større total bærekraft.  

Trøndelag Fylkeskommune er tildelingsmyndighet av nye akvakulturtillatelser og endring i eksistende 
akvakulturtillatelser. TFK har et koordinerende ansvar for saksbehandling mht. andre interesser og har 
rådgiving og er innsigelses-myndighet på vegne av havbruksinteresser i kommunale sjøarealplaner. 
Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Fylkesmannen og flere har ansvaret for tilsyn i driftsfasen.  

Tildeling av laksekonsesjoner i sjø skjer sentralt i departementet og i Fiskeridirektoratet. Sist tildeling 
var i 2014.  

 
 

 
 

I tillegg må den som skal drive med akvakultur ha konsesjon, og være registrert som innehaver av 
akvakulturtillatelse i akvakulturregisteret. Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter 
på avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger av 
tillatelsens omfang. 

Det kan i henhold til akvakulturloven §6 gis tillatelse til akvakultur dersom det er miljømessig 
forsvarlig, kravene i § 15 om forholdet til arealplaner er oppfylt og avveiningen av arealinteresser etter 
§ 16 er foretatt.  Det må være gitt tillatelser som kreves etter lov nr. 124 om matproduksjon og 
mattrygghet (2003), lov nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (1981), lov om havner og farvann 
(2010) med mer.  
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Bestemmelsene i særlovene virker utover det som fastsettes i en juridisk bindende kommuneplan, og 
det er sektormyndighetene som er forvaltningsinstans. Forholdet til anna lovverk er spesielt viktig når 
det gjelder akvakultur og akvakulturforvaltning. Det betyr at søknad skal behandles etter alle 
særlovene før det blir foretatt en endelig behandling etter akvakulturloven.  

Uansett områdekategori i arealplanen skal en søknad gjennom full utredning (konsesjonsbehandling med 
offentlig høring og konsekvensutredning). 

 

En egen forskrift styrer prosessen; Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 
akvakultursøknader.  

 
 

1.4 Forholdet mellom arealplan i sjø og arealplan på land 
 

Planarbeidet er avgrenset juridisk til midlere høyvann. Interkommunal kystsoneplan er en 
kommunedelplan, KDP, som skal erstatte kommunenes arealplaner i sjø. Arealplanarbeidet har vurdert 
forhold på land uten at det planlegges på land, men i utgangspunktet til kystkontur. Det er tatt hensyn 
til strandsonen og til landsiden, når det gjelder friluftsområder, havner, kulturminner, naturverdier med 
mer, både i planlegging og i konsekvensutredningene. 

 

1.5 Formålet med konsekvensutredning, metodikk og KU-tema 
 

Formålet med KU KU er et planverktøy for å fremme en utvikling som oppfyller aktuelle behov uten å 
ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. KU sitt formål å sikre at 
hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i planprosessen.  

Hva som skal utredes  Konsekvenser av nye områder for utbygging eller vesentlig endring av arealbruk i 
eksisterende områder for akvakultur og virkningen av de samlede 
arealbruksendringene i planen skal utredes:  

• Virkninger av enkeltområder, herunder alternativer  

• Virkninger av planens samlede arealbruksendringer etter arealformål og 
utredningstema 

Vurderingsmetode Det foretas en vurdering av tiltaket og verdisetting av konsekvensene for hvert av 
temaene. Konsekvensene framkommer ved å vurdere områdets verdi sammen 
med utbyggingens omfang. Det henvises til vurderingsgrunnlaget som ligger bak 
vurderingene. Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Det gis en konklusjon på 
bakgrunn av konsekvenser og avbøtende tiltak.  

Betydning av farger for 
konsekvens/verdi  

 

 

  Ingen negative konsekvenser 

  Middels negative konsekvenser 

  Store negative konsekvenser 
 

 

Det er ikke tilbakevirkende krav til KU. Dersom en arealbruk er vedtatt i et område, er det aldri behov 
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for å konsekvensutrede det som allerede er vedtatt, uansett hvor dårlig det eventuelt var utredet fra før 
av. Utredningsbehovet i denne planen, knytter seg i all hovedsak til etablering av oppdrettsanlegg og 
nye arealformål for akvakultur. Utredningen omfatter de tema som var omtalt i planprogrammet.  

Hvert nytt utbyggingsområde er vurdert i forhold til alle utredningstema basert på tilgjengelig/kjent 
informasjon.  

Konsekvensutredninga skal være et grunnlag for å ta stilling til selve planforslaget eller om det 
eventuelt skal gjøres justeringer og lages spesielle vilkår for å få planen godkjent. Politikerne kan også 
avvise planen om de mener at konsekvensutredninga har for store negative konsekvenser for miljø og 
samfunn. KU inneholder kommunens vurderinger av virkningene forslag til enkeltformål og 
planforslaget som helhet har, sammenlignet med virkningene av ikke å gjennomføre planforslaget 
(nullalternativet).  

Nullalternativet i denne konsekvensutredningen er definert som eksisterende situasjon eller vedtatt 
kommuneplan 

Det betyr at det er forskjellen i virkning mellom nullalternativ og planforslag som utgjør konsekvensen. 
Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn nullalternativet, er konsekvensen av planforslaget 
positiv, og motsatt. Er virkningene like, er konsekvensen nøytral, selv om virkningene av både 
nullalternativ og planforslag er negative for den interessen det gjelder. Konsekvensutredningen skal 
identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn.  

Utredningstema tar utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.  

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det i hht forskriften bare de deler av planen som 
fastsetter rammer for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, 
som skal utredes. Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpasset plannivået og være 
relevant i forhold til de beslutninger som skal tas, og så langt som mulig basere seg på foreliggende 
kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Vurderingene er gjort på overordnet nivå tilpasset 
kommuneplannivået. Spørsmål som hører hjemme i saksbehandlingen skal ikke inngå i 
konsekvensvurderingene av oversiktsplaner. 

Det er fastsatt i planprogrammet at følgende tema skal konsekvensutredes i forhold til akvakultur:  

TEMA VURDERINGER KJENT KUNNSKAP § 8 BEHOV FOR KUNNSKAP  

Miljø    

Naturmangfold inkl. sjøfugl, 
tareskog og ålegraseng, 
korallrev og rødlistearter og 
gyteplasser 

Påvirkning av sårbare 
eller truede arter og 
ødeleggelser av 
leveområder jfr. nml 

Miljødirektoratets naturbase, 
artsdatabanken, kartlegging 
av viktige naturtyper i 
regionen 

lokal kunnskap, produksjon av 
fisk reduserer påvirkning på 
biologisk mangfold på land 

Vill anadrom laksefisk, laks 
og ørret 

Redusere mulighet for 
spredning av lus og 
smitte 

risikovurdering norsk 
fiskeoppdrett 2017, 
lakseregisteret, 
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Forurensing og vannmiljø Gode data Grunnforurensing, avløp, 
mom-b og mom-c, vann-nett 

 

Samfunn    

Fiskeri Ivareta nasjonale og 
vesentlig regionale 
fiskerier 

Kystnære fiskeridata som er 
verdisatt av Fdir 

lokal kunnskap 

Etablert akvakultur Redusere mulighet for 
smitte og for spredning 
av lus 

F.dir.  Sinmod strømmodeller  

Alternative A-løsninger Landbasert oppdrett 

Ny teknologi 

Energi og arealkrav Fiskevelferd 

Ferdsel og farleder Gode data Kystinfo  

    

Friluftsliv og rekreasjon / 
reiseliv 

Badeplasser og sjønære 
turområder 

Lokale registreringer, turkart Mangler noen lokale 
registreringer  

Infrastruktur og trafikk 

 

Havner, veier og bruer Egne reguleringsplaner  

Småbåthavner Vurdere egne regler for 
kloakkutslipp 

Egne reguleringsplaner  

Stedskvalitet, kulturminner 
og landskap 

Virkninger på 
kulturminner og landskap 

Askeladden og 
kulturminnesøk, SEFRAK, 
viktige kulturlandskap 

Lite marint 

Næringsutvikling og 
sysselsetting 

verdiskaping SSB  

Kommuneøkonomi Tilskudd til kommuner Havbruksfondet  

Bosetting og 
fritidsbebyggelse 

Støy og estetisk 
forurensing 

Arealplaner på land  

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

Statistikk SSB  

Risiko og sårbarhet    

Fiskehelse og smitte  Strømmodell SINMOD  

Skred  Aktsomhetskart for ras og 
skredfare 

 

havnivåstigning  Veileder havnivåstigning og 
stormflo (DSB 2016)  

 

klima Kjøtt vs. fisk UiTø 2018  

 

Arbeidet med arealplaner har et overordnet, helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i 
kommunedelplanen vil derfor være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelle senere 
ved detaljregulering og iverksetting av tiltak.  
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1.6 Rundskriv om innsigelsesmyndighet fra Fylkesmannen (Oktober 2019) 
 

I oktober 2019 kom et rundskriv med presisering av felter som fylkesmannen kan komme med 
innsigelse på når det gjelder naturmangfold T-2/16 - rev. oktober 2019. Det betyr at 
forskningsinstitusjonenes naturkartlegging og vurdering legges til grunn for innsigelse.  

Naturmangfold Innsigelse skal vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil komme i 
konflikt med:  

• Verneområder og forslåtte verneområder inkluderer nå buffersoner. Verneområder etter 
naturmangfoldloven kapittel V, jf. § 77 og de verdier som vernet skal ivareta, også når 
planforslaget ligger utenfor verneområdet. Hvor går buffersonene? 
 

• Naturtyper. Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 med mindre det foreligger 
rettslig bindende plan etter plan- og bygningsloven som avklarerer arealbruken for en 
forekomst av en utvalgt naturtype og som er vedtatt etter at naturtypen ble utvalgt, jf. 
naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd. Utvalgte naturtyper har ikke hatt noen status tidligere. 
For eksempel ålegrasenger. 
 

• Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i henhold til nasjonal rødliste 
for naturtyper, med unntak av arealer med svært lav kvalitet kartlagt etter Miljødirektoratets 
kartleggingsinstruks. 
 

• Nær truede naturtyper med minst høy lokalitetskvalitet kartlagt etter Miljødirektoratets 
instruks. 
 

• A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt etter 
DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over. I praksis betyr det DN-håndbok 2008. 
Dvs. at de kan komme med innsigelse jf. kart s.16. 
 

• Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med minst moderat lokalitetskvalitet kartlagt etter 
Miljødirektoratets instruks. Spesielt dårlig kartlagte naturtyper med minst høy lokalitetskvalitet 
kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. 
 

• Arter. Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder, jf. 
gjeldende Norsk rødliste for arter. Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med 
eventuelle økologiske funksjonsområder. Arter som er særskilt fredet etter forskrift. Spesielle 
økologiske former av arter, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase. Andre 
arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i 
naturbase.  
 

• Viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer (jf. lakse- og 
innlandsfiskloven § 7, første ledd). Intakte sammenhenger mellom eller i tilknytning til større 
naturområder som har en viktig funksjon som forflytnings- og spredningskorridor for arter. Der 
hvor laks og rein svømmer og vandrer. De særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak 
om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder (jf. lakse- og innlandsfiskloven § 7a) og av 
Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (jf. forskrift 20. september 2013). Viktige 
funksjonsområder for villrein. 
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• Sammenhengende naturområder med urørt preg. Naturområder som i kraft av sin størrelse, 
urørthet, beliggenhet og sammenheng er viktige for arealkrevende arter, som regional 
økologisk infrastruktur, for klimatilpasning og friluftsliv. INON? 
 

• Vannmiljøkvalitet Innsigelse skal vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med:  

o Godkjent regional vannforvaltningsplan. 

o Kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet og nye inngrep i strid med 
miljømålene. Vanndirektivet er beskrevet i overordet KU kap. 4.1. 

 

2 Beskrivelse av KU-tema Jf. Planprogram 
 

2.1 Biologisk mangfold og status verneområder i planområdet 
 

Mål: Å unngå påvirkning av sårbare eller truede arter og ødeleggelser av leveområder 
 

I forhold til naturverdier er kan oppdrettsnæringen utgjøre en trussel pga. omfanget av arealer og de 
spesifikke utfordringer som følger med næringa. Vi har derfor lagt spesiell vekt på å beskrive disse og 
hvordan de er vurdert i forbindelse med vurdering av hvert enkelt tiltak og samlet. Vi har kartlagt 
viktige naturtyper i regionen. jfr. med utgangspunkt i Miljødirektoratets naturbase, artsdatabanken og 
annen kjent kunnskap. Det er mange interesser og instanser som registrerer natur og miljøkvaliteter, 
disse registreringene gjøres tilgjengelig på forskjellige baser. Registreringene bør være 
vektet/rangert/prioritert, da alt er ikke like viktig over alt. Det kan være fare for at hensynet til smale 
miljøinteresser blir begrensende på næringsutvikling.  

En bærekraftig arealforvaltning samhandler med en rekke ulike lover i forhold til naturmangfold (se 
kap.1.3.). Det utarbeides egne forskrifter for det enkelte verneområde som avgjør hva som er tillatt. En 
del verneområder har forvaltningsplaner der ulike interesser er avveid i forhold til verneforskriften.  

Viktige naturtyper og prioriterte arter er jf. Norsk Rødliste for naturtyper 2011. I tillegg har «Nasjonalt 
program for kartlegging av marine naturtyper i Norge» foretatt en kartlegging av viktige marine 
naturtyper langs kysten. Kartleggingen omfatter blant annet ålegrasenger, bløtbunnsområder i 
strandsonen, stortareskoger, korallrev og israndavsetninger og gytefelt. Områdene er kategorisert fra 
svært viktige til mindre viktige. Datasettene vurderes å være godt nok for kommuneplannivå. 

Naturtyper i Norge (NiN 2.0.) er et verdinøytralt system som beskriver og typeinndeler norsk natur. 
Marine gruntvannsområder (ca. 20-40m) er områder der nok lys trenger ned til at alger kan vokse 
(kompensasjons-dyp). Her finner vi bl.a. tareskoger M10 og fast eufotisk bunn M11 omfatter stor 
variasjon av alger eller fastsittende dyr, men er ikke dominert av tare. Mellomfast eufotisk bunn M13 
omfatter sand og grusdominert områdere inkl. skjellsand og rødalger. Løs eufotisk bunn M15 finnes i 
beskyttede bukter beskyttet for bølger og strøm, inkl. ålegrasenger.  

Kandidater til marin verneplan Vikna (2005), ) område Borgan – Frelsøy) og kandidater for 
supplerende vern (Skilnna og Horta, februar 2019) har ikke meldt oppstart av planarbeidet og er ikke 
kunngjort etter nmf § 42.  
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Nmf § 42 (kunngjøring av påtenkt verneforslag)  

Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med de viktigste følger det antas å få, i minst én 
avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som 
er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser kjent med forslaget. 

§ 43 (høring av forslag til verneforskrift) 

Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder 
reglene i forvaltningsloven § 16. 

 
 § 44 (tiltak ved igangsatt saksbehandling) 

Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om 
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. 

 
Kandidatområder for marin verneplan omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. 
Generelle retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller 
utvidelse av eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og 
verneverdier i området skal så langt mulig unngås.  

 
Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle 
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand, 
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og 
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.  

Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om 
akvakultur i områder med supplerende vern bli konsekvensutredet.  

Ålegraseng er foreslått som utvalgt naturtype og vokser i beskyttede sjøområder ned mot 10-15m. 
Ålegrasenger er undervannsenger på sand- og mudderbunn i grunne havområder og ålegras er et 
viktig leveområde for både planter (bunnlevende alger) og dyr (fastsittende og bevegelige). Ålegras er 
også leveområde for flere små, stasjonær fisk som både formerer seg (gyter, legger egg) og vokser 
opp i ålegrasenga. 

Områder med ålegraseng er ofte utsatt for utbygging, som for eksempel utvikling av industriområder, 
utfylling og mudring av småbåthavner, forurensning og beiting av fugl. Grågåsa er vegetarianer og 
hvert individ spiser omtrent 1kg grøntfor hver dag. En viktig mat for gås er ålegras. Siden 
bløtbunnsområder som ålegrasenger er spesielt utsatt ved utbygging i strandsonen, er ålegraseng 
foreslått som utvalgt naturtype med spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven.  

Tareskog vokser i eksponerte områder ned mot 20m. Tareskog er sammenhengende sublitorale 
områder bevokst med stortare (Laminaria hyperborea). Stortareplantenes stive, opprette stilk kan bli 
opptil tre meter høye og danner et tredimensjonalt habitat som er rikt på andre alger og dyr. 

Andre tarearter som sukkertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) og butare 
(Alaria esculenta), danner ikke like høy vegetasjonstype. Tareskogen har en grunnleggende betydning 
for det assosierte plante- og dyresamfunnet. Den er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og 
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beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene i tareskogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe 
og hummer. Noen fuglearter benytter også tareskogen som matfat.  Tareskog har høy biologisk 
diversitet med mange fastsittende alger (epifytter) og dyr (epixoa) som vokser på stilkene og 
festeorganene. I tillegg lever frittlevende dyr på stilkene, festeorganene og i algene som vokser på 
tarestilkene.  

Tareskogen har en vid utbredelse og står for en betydelig produksjon av organisk materiale. 
Tarearealet utenfor kysten er anslått å være omtrent like stort som arealet av dyrket mark i Norge.  

Det er kommersiell utnyttelse av tareressursene i planområdet. Årlig høstes ca. 160 000 tonn tare 
langs kysten, og taretråling møter lokal motstand i planområdet. Pbl. har tidligere ikke hatt hjemmel 
for å lage bestemmelser om taretråling, da taretråling har vært hjemlet i havressursloven. I april 2020 
avklarte KMD at kommunene kan lage egne bestemmelser for taretråling i sine sjøareal, og at plan- og 
bygningsloven sidestilles med Havressursloven.  

Havforskningsinstituttet har i to studier fra 2020 konkludert med at konsekvensene av taretråling har 
begrenset effekt på områdene som tråles og på fisk.  

Om lag 6 % av den stående biomassen på trålbart dyp ble høstet over fem år.Taretråling har en 
vesentlig effekt på økosystemet, men i et veldig begrenset område av den totale tareskogen, og derfor 
er de totale konsekvensene små: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/taretraling-har-begrenset-
effekt-pa-fisk Også naturen selv river opp tang og tare. I Flakstad i Lofoten ligger stortare skylt på land 
av store bølger.  

Effekter av akvakultur på tareskog: Tare tar opp næringsstoffer gjennom bladets overflate og ikke 
gjennom røtter. Havforskningsinstituttet startet undersøkelser av  «Effekter av akvakultur på grunne 
hardbunnsamfunn (0-25m)» på kysten i 2010. Utslipp av næringssalter og fine partikler som 
sedimenterer kan påvirke tang- og taresamfunn på hardbunn i nærheten av anleggene.  

Det ble tatt video og dykkere undersøkte biologisk mangfold og tetthet av arter ved anlegget og på 
referansestasjon 1 km fra anlegget. I bølgeeksponerte områder vokste det fin tare rett bak anleggene 
ned til 25 meters dyp. Redusert nedre voksedyp for tare kan være et tegn på forringet miljøkvalitet, 
men forskerne fant ingen forskjeller i nedre voksegrense for tare ved anlegg og på referansestasjoner. 
Ruteanalysene på fem og ti meters dyp viste at artsrikdom og forekomst av arter var ikke forskjellige 
ved anlegg sammenliknet med referansestasjonene. Det er utarbeidet en egen rapport som gjelder 
taretråling. 

Sjøfugl kan påvirkes av akvakulturanlegg på ulike måter. Direkte negative effekter av akvakultur kan 
være bifangst i nett og at fugl skytes for å redusere predasjon på oppdrettsfisk eller blåskjellanlegg. I 
tillegg vil anlegg for både skjell og oppdrettsfisk legge beslag på habitater som sjøfugl ellers hadde 
kunne utnyttet.  

Lokalt vil akvakulturanlegg kunne gi økt næringstilbud for enkelte arter sjøfugl, og dette kan føre til 
konflikter med næringen og er således en uønsket bieffekt. I hovedsak er det fiskespisende fugler som 
kommer i konflikt med oppdrettsanlegg for fisk, i første rekke ulike arter måkefugl (f.eks. gråmåke og 
fiskemåke), storskarv, toppskarv og gråhegre. Rundt oppdrettsanleggene blir det derfor lett en 
aggregering av sjøfugl og det er vanlig å benytte nett over merdene som beskyttelse mot fugl.  

Omfanget av ærfuglpredasjon på blåskjell kan være omfattende. Selv om skjelldyrking i noen områder 
vil gi ekstra næringstilgang til ærfugl, er det ikke dokumentert at dette vil ha en signifikant betydning 
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for artens populasjonsstørrelse.  

Med støtte i dagens kunnskap er det ikke mulig å kvantifisere konsekvensene av akvakultur på sjøfugl. 
Når man ser bort fra eventuelle indirekte effekter ved at sjøfuglenes byttedyr beskattes for å brukes til 
fiskefôr, vil akvakulturens bruk av habitater (arealbeslag) trolig være den største påvirkningsfaktoren 
for sjøfugler. Hvordan dette arealbeslaget påvirker sjøfuglenes utbredelse, og hvilke konsekvenser 
dette igjen har for fuglenes overlevelse og reproduksjon, er det imidlertid vanskelig å estimere.  

For både dagens aktivitet og fremtidsbilde (2030) er konsekvensen av akvakultur vurdert til ingen for 
lomvi, alke, alkekonge, krykkje, ærfugl, toppskarv og storskarv og til lav for gråmåke og sildemåke i 
Skagerrak. Kunnskapsnivået er relativt godt (***) når det gjelder lomvi, alke, alkekonge, krykkje, ærfugl, 
toppskarv og storskarv og usikkerheten med tallene er lav. 

 

 
Oppsummering av konsekvenser for sjøfugl av akvakultur ved dagens aktivitetsnivå. Artsgruppene er kodet som PD (pelagisk 
dykkende), PO (pelagisk overflatebeitende), KD (kystbundne dykkende) og KO (kystbundne overflatebeitende arter). Usikkerhet i 
vurderingene er angitt med tallene 1 (liten), 2 (middels) eller 3 (stor usikkerhet), mens kunnskapsnivå er angitt med * (dårlig), ** 
(middels) eller *** (relativ god kunnskap).  

Til sammenligning så er både konsekvensene av bifangst, utkast av fiskeavfall og uønsket fisk, 
trofiskeinteraksjoner og taretråling større enn konsekvensene av akvakultur. 
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Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer.  

Skjellsand kartlegges som en viktig naturtype på havbunnen, men er også en geologisk ressurs. 
Skjellsand betraktes som en ikke-fornybar ressurs da dannelsen går seint. 

Skjellsandforekomstene er størst i skjærgården, i de områdene hvor tilførselen av minerogent 
materiale (sand, grus og leire) er lav. De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike 
områder, på dyp mellom 10-30 meter. Skjellsand er en naturtype som fungerer som gyte- og 
oppvekstområder for flere fiskearter.  

 

Større krepsdyr benytter skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner 
matgrunnlag her. Skjellsand er en viktig ressurs flere steder langs kysten fra Vest-Agder og nordover. 
Skjellsand brukes som kalkningsmiddel i landbruket og som kalktilskudd i kraftfôr og hønsefor. 
Skjellsand brukes også til kalking av vassdrag og som strøsand.  

Kartet under viser modellert skjellsand, påvist skjellsand og mulig skjellsand. Det modellerte 
områdene er betydelig større enn de påviste områdene. 

 

 

Kart fra Agder over Skjellsandområder. www.ngu.no. 

I praksis betyr kap. 1.5. at følgende areal i Kystsoneplan Namdalen er nyåpnet for innsigelser: 
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Nasjonale naturområder omfatter følgende typer områder i sjø. 

 

Kartlegginga benyttes både i planlegginga og i konsekvensutredninga ved kystsoneplanlegging 

Bærekraftig arealforvaltning i samhandling med naturmangfoldloven – Oversikt i planområdet 

 

Naturmiljø Virkemiddel Hensyn Hensyn og bruk 

VER 

 

Naturreservat: 

 

 

 

 

 

 

 

Naturverdiene skal ikke forringes. 
Sterkeste verneform 

Egen forskrift for hvert enkelt 
verneområde avgjør hva som er tillatt. 
Noen vernede våtmarksområder har 
RAMSAR status. Dette er en internasjonal 
status som forplikter oss til å ta vare på 
økosystemet. Dette kan innebære en 
skjerpelse i forvaltningen av områdene. En 
del verneområder har forvaltningsplaner 
der ulike interesser er avveid i forhold til 
verneforskriften. 

 

 

 

Dyrelivsfredningsområder 

 

 

 

Dyrelivsfredning hjemles i paragrafer 
med strenghet tett opptil 
naturreservat, eller i «mildere» 
paragrafer, som ligger nærmere den 
allmenne fredningsbestemmelsen i 
Viltloven.  
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Prioriterte arter Beskrives i egne sentrale forskrifter 

BÆREKRAFTIG 
BRUKOG HENSYN 

 

Økologiske funksjonsområder til 
prioritert art 

Beskrives i de prioriterte artenes 
forskrifter 

Egen sentral forskrift som beskriver 
hensyn som skal tas 

Utvalgte naturtyper 

Ålegraseng er foreslått 

Særlige hensyn Sentral forskrift angir hvilke naturtyper 
som er utvalgt 

 

Nasjonale laksefjorder/vassdrag 

Namsen 

 

Laksebestandene skal beskyttes mot 
inngrep og aktivitet 

Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007) 

Marint beskyttede områder Aktivitet som kan føre til varig skade 
av verneverdier unngås. 

Retningslinjer for saksbehandling 

Inngrepsfri natur INON Inngrepsfrie naturområder skal i 
størst mulig grad bevares for 
framtiden 

Særlig vekt på å bevare: Villmarkspregede 
områder (> 5 km fra inngrep), 
sammenhengende inngrepsfrihet. 
inngrepsfrie områder i kommuner og 
regioner med lite rest INON, inngrepsfrie 
områder kombinert med viktige 
miljøkvaliteter (for eksempel biologisk 
mangfold, friluftsliv) 

Differensiert forvaltning i strandsonen Ivareta allmenne interesse i 
strandsonen 

Statlige planretningslinjer 

Statlig sikrede friluftsområder Allmennhetens tilgang til 
friluftsområder sikres 

 

Servitutt avtaler 

 

 

 

BÆREKRAFTIG 
BRUK 

 

Gjelder all kjent kunnskap om 
naturtyper, arter og naturverdier 

• Mangfoldet av naturtyper 
skal ivaretas 

• Arter skal ivaretas på lang 
sikt 

• Enhver skal opptre 
aktsomt 

• Kunnskapskrav ved 
offentlig beslutninger 

• Føre-var-prinsippet 
• Samlet belastning 
• Tiltakshaver betaler 
• Miljøforsvarlige teknikker 

Hensynet til naturverdier vurderes i hver 
enkelt sak. Rimelighetsvurdering i forhold 
til tiltakets størrelse, karakter og 
samfunnsnytten. Truede og nær truede arter 

Truede og nær truede naturtyper 

Nasjonale og regionale ansvarsarter 

Nasjonale og regionale 
ansvarsnaturtyper 

Miljøregisteringer i sjø 

Fiskeri og havbruk 

Lenke til fiskeridirektoratet: 

Akvakulturregisteret 

Kystnære fiskeridata 
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2.2 Vill anadrom laksefisk 
 

Mål: Å beskytte vill anadrom fisk mot lakselus og genetisk innblanding 

Beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal sikre villaksen en særlig 
beskyttelse, og bygger på forutsetningen om at summen av endringer i aktivitetene i vassdragene og 
fjordene over tid ikke skal medføre økt risiko for villaksen. Det er tillat å etablere oppdrett av andre 
arter enn anadrom laksefisk i nasjonale laksevassdrag. Regimet åpner likevel for nye tiltak og 
aktiviteter dersom disse ikke medfører økt risiko. Dersom det åpnes for det aktuelle tiltaket, skal det 
gjøres en vurdering av tiltakets størrelse, plassering og egenskaper og virkningen av en gjennomføring 
av tiltaket. Det må også vurderes om det er andre planlagte tiltak i eller i nærheten av området. I slike 
tilfeller vil det være de samlede virkningene som bestemmer om virkningene er vesentlige.  

 

 

Kilde: Lakseregisteret 

Vi har to nasjonale laksefjorder i planområdet: Åfjorden med Stordalselva-Norddalselva og 
Namsfjorden med Namsen og Årgårsvassdraget. 
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Norddalsvassdraget løper ut i Åfjorden og har en svært god sjøørretbestand, men ingen 
sjørøyebestand. 

 
Når det gjelder laksebestanden så er den svært dårlig og årsaken til det kan tilskrives overbeskatning. 

 

 

 

 

Stordalselva ble ikke evaluert i forbindelse med NIVA sin Evaluering av nasjonale laksevassdrag og 
nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatur i 2017. 

Namsen løper ut i Namsfjorden og har en svært god laksebestand, men ingen bestand av sjørøye. 
Betanden av sjørøye er hensynskrevende og er påvirket av lakselus.  
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Bestanden av laks er svært god med moderat påvirkning av lakselus. Namsen er den nest beste 
lakseelva i Norge etter Tana, når det gjelder fangster av laks og sjøørret i 2018 (Lakseregisteret 
rapport 1). 
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Historiske fangstdata for laks, sjøørret og sjørøye viser økende fangster i Namsen. 

Tallene gjelder bare avlivet fisk.  

 
Kilde: Lakseregisteret 

Det pågår også et kilnotfiske i og utenfor nasjonal laksefjord Namsfjorden.  
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Bestandssituasjonen i 2019 for elvene i planområdet og har følgende status. Oversikten med 
påvirknings-faktorer vil bli benyttet i konsekvensutredninga (Lakseregisteret 2020). Flere data er fra 
2013. 

 

 

I vurderinga av Namsen står den oppført som svært god, dvs. grønn, når det gjelder laks, mens i dette 
kartet står Namsen oppført med gult, som indikerer moderat laksebestand.  
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Det ble trålt i utvandringsruten til Namsen i 2019 (blå skravur) på tidspunktet man forventer at smolten 
vandrer. Antall lakselus på fisken var meget lavt og smittepresset i utvandring for Namsen virker å 
være relativt lav i rapporten fra ekspertgruppen fra NINA og HI basert på ulike metodikker.  

Lakselus 

Lakselus Lepeophtheirus salmonis finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt 
med veksten i oppdrettsnæringen. Lakselus er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre 
frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier, og slår seg ned på laksen i det tredje. Lusene spiser 
skinn og blod fra laksefisk når de sitter på en vertsfisk. De formerer seg hele året, men formerer seg 
hurtigere når temperaturen øker utover våren. De frittlevende stadier sprer seg via fjord- og 
kyststrømmer. Lus bekjempes med biologiske midler (leppefisk), kjemikalier (legemiddel) eller 
mekanisk / termiske (varmt vann) metoder.  

 

Lakselus kan oppkonsentrere seg i oppdrettsanlegg eller komme inn til kysten igjen med 
tilbakevandrende kjønnsmoden laks på vei inn mot og opp elvene. Når laksen kommer opp i ferskvann 
vil lakselus slippe taket og dø relativt raskt. Sjøørret og delvis sjørøye er også verter for lakselus. Mest 
sårbar er villaks-smolten på vei til havet. Det er nærmere tusen ganger flere oppdrettslaks enn 
vandrende villaks i fjordene og langs kysten. Når det er så mye laks i sjøen er det lett for lakselusen å 
finne en vert og formere seg. Det er altså først og fremst for den ville laksefisken at lakselusa er et 
problem. Oppdrettslaksen blir avluset når det er mer lus i anleggene enn regelverket tillater. 
Oppdrettsnæringen har likevel et klart ansvar for å hindre smitte til de ville bestandene. Nyklekte 
lakselus driver med strømmene til de er store nok til å feste seg på en fisk.  

Oppdretterne er pålagt å telle og rapportere lakselus ukentlig (Bærekraft i havbruk, 2019b). Antallet lus 
i snitt må være under 0,5 per fisk, og enda lavere på våren når den ville laksesmolten svømmer fra 
elvene hvor de er klekket og ut i havet. Om de ikke klarer å kontrollere dette kan de pålegges å 
redusere produksjonen helt eller delvis (Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg).  
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Havforskningsinstituttets lakselusmodell er, som andre modeller, basert på at oppdretterne 
rapporterer hvor mye lakselus og oppdrettsfisk de har i anleggene, samt temperaturen i vannet.  

Disse inngangsdataene og kunnskap om lusas eggproduksjon, vannstrøm, saltholdighet og 
luselarvenes adferd blir lagt inn i modellene, som beregner hvor mange smittsomme lakselus det er i 
de ulike produksjonsområdene. I tillegg koordinerer HI tellingen av lus direkte på villaks og vill sjøørret 
langs kysten fra mai til tidlig høst. Dette gjør vi når lakse-smolten vandrer fra elvene til havet gjennom 
beltet av lus. Modellen stemmer godt med det vi finner i felt. 

Grundig karlegging av hvordan lakselus sprer seg kan også hjelpe oss å finne tiltak som reduserer 
smitten mellom de ulike oppdrettsanleggene, og dermed også til den ville laksefisken. Blant annet vil 
bedre lokalisering og drift av oppdrettsanleggene redusere smittetrykket. Dette kan en få til med tett 
samarbeid mellom næring, forvaltning og forskning. Å hindre lakselus er en forutsetning for at 
oppdrettsnæringen skal kunne fortsette å vokse. Først og fremst fordi det beskytter villaksen, men 
også fordi det vil spare næringen for store utgifter. Lakselus koster norsk oppdrettsnæring langt over 
fem milliarder kroner årlig i direkte tap, vekttap hos fisken på grunn av stress, utgifter til kjemikaliebruk 
og rensefisk og ekstraarbeid til avlusning.  

Basert på geografi og havstrømmene er norskekysten delt inn i 13 produksjonssoner for oppdrett. 
Mulighetene for vekst i de ulike sonene avgjøres av antall lakselus på villaksen. Fargene i trafikklysene 
er satt i forhold til antall lakselus. 

Er lakselustilstanden ok, lyser det grønt for vekst, gult betyr at det er ok med dagens 
produksjonsmengde, mens rødt betyr at produksjonen bør tas ned. Trafikklyssystemet ble «slått på» 
for første gang i 2017. Trafikklysene har foreløpig lyst rødt i produksjonsområde 3, som omfatter store 
deler Hordaland. Hvis dette fortsetter, innebærer det sannsynligvis at oppdrettsanlegg her vil bli pålagt 
å redusere lakseproduksjonen 

Planområdet ligger produksjonsområde PO 6 (tidligere Sør-Trøndelag) og PO 7 (tidligere Nord-
Trøndelag inkl. Bindal). Produksjonsgrensen går ved Buholmråsa mellom Osen og Flatanger 
kommune. Sør for grensen er det gult og nord for grensen er det grønt (tillatt vekst) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-16-61 

Rapporten fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning « Vurdering av lakselusindusert 
villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2019»  har ekspertgruppen vurdert status for 
lakselusindusert dødelighet i hvert produksjonsområde.  

I 2019 var lakselusindusert villfiskdødelighet i PO4 og PO5 mest sannsynlig over 30 %, definert som 
høy påvirkning. I PO3 og PO10 var lakselusindusert villfiskdødelighet mest sannsynlig mellom 10-30 %, 
definert som moderat påvirkning. I de øvrige produksjonsområdene (PO1, PO2, PO6, PO7, PO8, PO9, 
PO11, PO12, PO13) var lakselusindusert villfiskdødelighet mest sannsynlig under 10 %, definert som 
lav påvirkning.  

I PO 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag var det lav lakselusindusert villfiskdødelighet i 2019. 
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Oversikt over elvene (tall) og ruse/garn stasjonene (røde sirkler) i produksjonsområde 6. De nasjonale 
laksefjordene er indikert (grønne areal) i PO 6 (t.v) og tetthet av kopepoditter (kopepoditter per kvadratmeter) i PO 
6 i smoltutvandringsperioden (t.h).  

I PO 7: Nord-Trøndelag med Bindal var det også lav lakselusindusert villfiskdødelighet i 2019.  
Gruppen legger lav lakselusindusert villfiskdødelighet rundt utvandringsruten til den største elven 
(Namsen), og påvirkning på denne bestanden er sannsynligvis upåvirket av vandringsruter, gitt det 
lave smittepresset på sørsiden av Vikna. 
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Oversikt over elvene (tall), ruse/garn stasjonene (røde sirkler), vaktbur (svarte sirkler) samt området det er trålt i 
(blått skravert) i PO 7. De nasjonale laksefjordene er indikert (grønne areal) (t.v) og tetthet av kopepoditter 
(kopepoditter per kvadratmeter) i PO 7 i smoltutvandringsperioden (t.h).  

Det ble gjennomført et mislykket laksevandringsprosjekt i 2019, så det mangler nyere data fra 
laksevandring. Det er tidligere (1989-1991) gjennomført et havbeiteprosjekt i Oppløyelva i regi av NINA 
og på oppdrag av Fylkesmannen ti Nord Trøndelag. Det ble satt ut 220 000 smolt av laks av Namsen 
stamme. Disse var klekket i smoltanlegg og Fylkesmannen mener i dag at resultatene fra forskerne 
ikke kan brukes. Det var ca. 50% gjenfangst i utsettingsvassdraget og resultatene viste klart at det ikke 
er tilstrekkelig med fangst av havbeitelaks, hvor bare 15% av gjenfangstene ble gjort. Mye av fisken 
stoppet opp i munningsområdet. Kartet viser geografisk fordeling av gjenfangstene i 1991. 
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Rømming 

Rømt oppdrettslaks har i flere år vært regnet som et av de største miljøproblemene med fiskeoppdrett. 
Hvert år rømmer tusenvis av oppdrettslaks fra norske anlegg. Mesteparten blir aldri observert igjen, 
men noen finner veien opp elven hvor den gyter sammen med villfisk. Nyere forskning i april 2020 
viser at yngel av oppdrettslaks er et lettere bytte for større fisk, som ørret, enn det villfisken er: 
doi.org/10.1038/s41598-020-58661-9 

Årsaken er at oppdrettsfisken har rikelig tilgang på mat og er avlet fram over flere generasjoner slik at 
den skal være flink til å spise og vokse fort, og er derfor blitt mindre vaktsom for farer i miljøet. Yngel 
med oppdrettsforeldre er altså et lettere bytte for ørret. 

Det er krav til rapportering og overvåkning knyttet til rømming. Den norske tidsserien over rømt 
oppdrettslaks er verdens mest omfattende og lengste serie som viser forekomst av rømt 
oppdrettslaks i naturen. Data fra 1989 og fram til i dag er publisert i to artikler i ICES Journal of Marine 
Science. 

Rømt oppdrettslaks som gyter sammen med villfisk har negativ effekt på tilpasningene til villaksen. Til 
tross for at produksjonen av oppdrettslaks har økt kraftig i denne perioden, ser vi at andel rømt 
oppdrettslaks ikke har økt tilsvarende. Det tyder på at strengere regelverk og tekniske krav til 
oppdrettsanlegg har hatt effekt og at oppdretterne har større fokus på å unngå rømming nå enn 
tidligere. 
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Figuren viser (a) antall laks rapportert rømt fra oppdrettsanlegg, (b) andelen rømt oppdrettslaks i høstundersøkelser og (c) i 
sportsfisket. Gule punkter er gjennomsnittsverdier, og trendlinjer viser utviklingen over tid. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har utpekt den største trusselen mot villaks er rømt 
oppdrettslaks. Ved rømming fra kjent kilde er det plikt til å oppdage, begrense og melde fra. Det er 
videre plikt til gjenfangst, pålegg om utvidete gjenfangst i sjø og pålegg om overvåking og uttak i 
vassdrag.  

 

 

 
Figuren til venstre viser matrise over ulike faktorer sin påvirkningsgrad og risiko for ytterlig skade for villaksen. 
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Figuren til høyre viser påvirkningsanalyse av norske laksebestander i 171 vassdrag med innslag av rømt oppdrettslaks (VRL-
rapport nr. 5. 2017).  

 

Antall laks som rapporteres rømt varierer svært mye fra år til år, og i 2017 ble det kun rapportert 15 
000 rømte oppdrettslaks, noe som var det laveste tallet i tidsserien vår som går tilbake til 1998. Men i 
2018 økte igjen antallet rapporterte rømte laks til 160 221 (www.fiskeridir.no, foreløpige tall 
september 2019).  

Det vurderes totalt sett at det er lavt innslag av rømt oppdrettslaks i planområdet. 

 
Gjennomsnittlig innslag (%) av rømt oppdrettslaks i data basert på ulik metodikk (sportsfiske, høstfiske, stamfiske, drivtelling 
samt beregnet årsprosent i elvene) som er vurdert for innslag av rømt oppdrettslaks i hvert av produksjonsområdene for 
akvakultur. Lavt innslag: Prosjektgruppens estimat for innslag av rømt oppdrettslaks er under 4 %. Moderat innslag: 
Prosjektgruppens estimat for innslag av rømt oppdrettslaks er mellom 4 % og 10 %. Høyt innslag: Prosjektgruppens estimat for 
innslag av rømt oppdrettslaks er over 10 %. 
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Planområdet betraktes som godt kartlagt og vi har data fra den enkelt elv som vil bli benyttet i 
konsekvensutredninga i kap. 3.  

Innovasjonen som foregår med ny teknologi, havmerder, semi-lukkete anlegg vil forbedre 
sameksistensen med villaks. Sameksistens krever god dialog og samarbeid. Lakseregisteret hos 
miljødirektoratet viser klart at mange elver er endret pga utbygging, og oppdrettsnæringa er en del at 
et mye større problem.  

Smitte 

Vanntransport (strømretning og strømstyrke) er en viktig men uforutsigbar faktor i forhold til 
smittespredning. Håndtering av fisk, utstyr og slakteavfall regulert i lovverk. Sykdommer som skyldes 
bakterier gir i dag ikke store problem i oppdrett på grunn av utbredt vaksinering. Det har også ført til at 
antibiotikabruken er lav (Bærekraft i havbruk, 2019c).  

Strømmodellen SinMod dekker Trøndelag og blir brukt i konsekvensutredning av akvakultur i forhold til 
nye etableringer av akvakultur og i forhold til å sette av nye areal til akvakultur for å kunne optimalisere 
produksjonen i planområdet. Indikatoren for oppdrettsnæringas vekst måles via lakselussituasjonen 
på lokaliteter og i produksjonsområder. For videre vekst, er oppdrettsnærings avhengig av areal som 
gir grunnlag for å kontrollere og begrense lus og smittespredning.  

Dette bør reflekteres i kystsoneplanene, uavhengig av lokale naturforhold, arealtilgang, prosesser og 
holdninger.  

Det er viktig å kjenne vanntransporten når man planlegger nye lokaliteter. I enkelte områder bør denne 
kunnskapen relateres til og kombineres med driftsplanlegging og utsett/utslaktingsstrategier for å 
begrense sykdom. Kunnskap om vanntransport vil kunne bidra til god smitteforebyggende 
brakkleggingsstrategi. Enkelte virus vil transporteres over svært store avstander pga lang levetid i sjø. 
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Hvis vi skulle begrense lokaliteter som «teoretisk» står i fare for å bli smittet eller spre smitt,  av for 
eksempel PD, så vil det være få lokaliteter igjen. Det er også stor usikkerhet om lakselus når det 
gjelder biologi, miljøpreferanse og spredning.   

Fjordene har sterk ensrettet strøm og få topografiske hindringer, f.eks Follafjorden. Dette bidrar til god 
vanngjennomstrømming i merdene, men også til økt sannsynlighet for vannkontakt og dermed 
smittespredning mellom lokaliteter og utsettsoner. I stedet for å øke antall lokaliteter og dermed 
minske avstanden mellom dem, er det foreslått en produksjonsøkning på egnede enkeltlokaliteter. 
Samtidig har Kystverket bundet opp store areal på grunn av uhensiktsmessig brede hvite sektorer. Mer 
areal kan frigjøres ved å begrense hvit sektor i fyr og lykter.  

I kystområdene er det beskyttede lokaliteter nært land som ikke er egnet for dagens merdteknologi og 
produksjonsvolum. Disse «gamle» A-områdene er har ofte enkel tilgang med lite eksponering fra vær 
og vind og er ikke egnet til dagens merdteknologi. Etablerte A-områder kan derimot være godt egnet 
taredyrking, blåskjell, havbeite til andre og nye arter. Områder med nærhet til infrastruktur kan også 
brukes til en mer lukka produksjonsteknologi som «barnehage» for smolt i kombinasjon med dagens 
merdteknologi som er mer eksponert.  

Risikorapport norsk fiskeoppdrett (2019) oppsummerer effekter på vill laksefisk i ulike 
produksjonsområder. Planområdet omfatter nordlige deler av PO 6 og nesten hele PO 7. 

PO 6: 

Miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av legemidler 

Bademidler gir kortvarig effekt, mens fôrmidler vil kunne påvirke non-target-arter over en lengre 
tidsperiode. Av de avlusningsmidlene som vurderes i årets rapport, er det kun azametifos som 
vurderes å ha lav risiko for miljøeffekter på non-target-arter. De andre midlene, hydrogenperoksid, 
deltametrin, flubenzuroner og emamektin, vurderes å ha moderat risiko.  

Rømming. Det ble rapportert fra 30 til 10 830 rømte oppdrettslaks i PO6 i perioden 2014–2018 med et 
årlig gjennomsnitt på 2774 og området vurderes derfor å ha moderat rømming. 

Andel rømt oppdrettslaks i elv. Det er i snitt 18 % av vassdragene (14 av 76) i området som er 
overvåket, noe som utgjør 80 % av det samlede gytebestandsmålet i området. Totalt faller 89 %, 7 % 
og 4 % av vurderte vassdrag i kategorien lavt, moderat og høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Andel 
rømt oppdrettslaks i elv vurderes derfor til å være moderat. Det er en lav andel vassdrag som er 
overvåket og selv om dette dekker storparten av gytebestandsmålet i området kan det være flere 
vassdrag som kan ha moderat eller høyt innslag av rømt oppdrettslaks uten at dette oppdages. 
Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat. 

Rømt oppdrettslaks på gyteplassen. Andel rømt fisk i elv er lav, mens rømmingen er moderat og 
utfisket kun delvis effektivt i dette området. Det vurderes derfor å være moderat sannsynlighet for å 
finne mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene i PO6. Til tross for at det er god kunnskap om 
oppdrettsintensiteten og utfiskingen i området, er det moderat kunnskap om hvor mye oppdrettslaks 
som rømmer og hvor stor andel av disse som går opp i elvene.  

Villaksens bestandsstatus. Gytebestandsmålet blir nådd for mange av vassdragene i 
produksjonsområdet som ligger innenfor planområdet. 

Villaksens genetiske status. Stor genetisk endring er påvist i en tredjedel av bestandene, mens i de 
største bestandene er det ikke observert (eller kun funnet indikasjoner på) genetisk endring. 
Tilstanden i området vurderes å ha moderat kvalitet. Vurderingen er basert på 26 bestander som til 
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sammen utgjør 95 % av produksjonsområdets totale gytebestandsmål, så kunnskapsstyrken anses 
som god. 

Bestandenes robusthet mot innkryssing. Bestandsstatus blir vurdert som dårlig, mens genetisk status 
vurderes som moderat. Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks i 
PO6. Selv om robusthet av populasjoner i området vurderes som lav, er risikoen for ytterligere 
genetisk endring som følge av rømt oppdrettslaks vurdert til å være moderat på grunn av det har vært 
moderat (på grensen til å være lav) mengde rømt oppdrettslaks i vassdragene.  

PO7: 

Rømming. Det ble rapportert om 0–106 748 rømte oppdrettslaks i PO7 i perioden 2014–2018 med et 
årlig gjennomsnitt på 24 319, og området vurderes derfor å ha mye rømming. 

Andel rømt oppdrettslaks i elv. Det er i snitt 27 % av vassdragene i området (7 av 24) som er 
overvåket, noe som representerer 88 % av gytebestandsmålet i området. Totalt faller 69 %, 12 % og 19 
% av vurderte vassdrag i kategorien lavt, moderat og høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Totalt sett 
vurderer vi dette området til å ha høy andel av rømt oppdrettslaks i elv.  

Rømt oppdrettslaks på gyteplassen. Det er rapportert mye rømming i området og andel rømt 
oppdrettslaks i elvene er høy. Samtidig er utfisket lite effektivt i området. Det vurderes derfor å være 
høy sannsynlighet for å finne mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene i PO7. Kunnskapsstyrken 
vurderes som god knyttet til utfisket, mens det er moderat kunnskap om rømming og andel rømt 
oppdrettslaks i elv. Kunnskapsstyrken vurderes derfor totalt sett som moderat. 

Villaksens bestandsstatus. Gytebestandsmålet blir nådd for de fleste vassdragene i regionen, men 
noen av vassdragene har et redusert høstbart overskudd. Den største bestanden i 
produksjonsområdet (Namsenvassdraget) har også et relativt stort høstbart overskudd, derfor blir 
vurderingen ulik om man veier med gytebestandsmål eller ikke.  

De fleste vassdragene med forenklet vurdering i produksjonsområdet har moderat vurdering. Samlet 
sett vurderes derfor kvaliteten som moderat. Vassdragene med full vurdering utgjør 83 % av det 
samlede gytebestandsmålet i produksjonsområdet. Vurderingen er avhengig av om det veies med 
gytebestandsmål eller ikke og kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat. 

Villaksens genetiske status. Svak genetisk endring er indikert i den største og tredje største 
bestanden, mens tre andre bestander viser ingen observert endring og én bestand viser stor endring. 
Tilstanden i området vurderes som moderat kvalitet. Vurderingen er basert på kun 6 av 24 bestander, 
men disse utgjør 92 % av produksjonsområdets totale gytebestandsmål, så kunnskapsstyrken anses 
som moderat. 

Bestandenes robusthet mot innkryssing. Bestandenes robusthet mot innkryssing settes til moderat 
siden både genetisk status og bestandsstatus blir vurdert som moderat. Ytterligere genetisk endring 
hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks i PO7. Det er mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene og 
robustheten vurderes som moderat.  

Risikoen for ytterligere genetisk endring vurderes derfor som høy for PO7. Det er moderat usikkerhet 
knyttet til flere av de underliggende faktorene for både rømt oppdrettslaks på gyteplassene og hvor 
robust bestandene er for ny innkryssing. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat. 
 

Både vannportalen.no og St.mld. 14 har laget en oversikt over hva som påvirker vassdrag i Norge i 
ulike grader 
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Konklusjon: 

Spredning av lakselus, rømming og smittereduserende lokalisering i kystsonen ligger utenfor pbl. sitt 
mandat. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å fatte vedtak på kommuneplannivå.  
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2.3 Marine ressurser 
 

Mål: Oversikt over konsesjoner for utnyttelse av skjellsand, sand og grus  

Det er per i dag ikke kartlagt viktige mineralressurser i sjø i Trøndelag. Skjellsand forekomster er delvis 
kartlagt. Det er flere bergverk i drift på land. 

Fylkeskommunen er delegert konsesjonsmyndighet for søknad om utforsking og utnyttelse av 
skjellsand, sand og grus fra sjøområder. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan 
søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Fylkeskommunene har data over både aktive og utgåtte 
konsesjoner. Konsesjonsdata gir informasjon om varighet på konsesjon og maksimalt tillatt uttak. 
Konsesjonsgiving styres av lov om undersjøiske naturforekomster (Kontinentalsokkelloven) og 
tilhørende retningslinjer. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med 
kystsoneplaner og kommuneplaner. 

Det er gitt flere skjellsandkonsesjoner i planområdet jf. TFK som er konsesjonsmyndighet.  

 

2.4 Forurensning og vannmiljø 
 

Mål: Å redusere forurensning fra akvakultur, industri, avløp med mer. 

Vesentlig forurensning kan omfatte forurensning til luft, vann, jord og sediment, samt støy, lukt, lys og 
stråling. Forurensning kan komme fra kjemisk industri, fra næringsmiddelindustri og mineralindustri, 
men også fra eksempelvis akvakultur eller intensivt dyrehold. Vurdering av virkninger må rette seg mot 
graden av endring i forurensningssituasjonen. Det må derfor gjøres en sammenligning med dagens 
situasjon, dvs. med det tidspunktet hvor planen eller tiltaket vurderes. Det skal tas utgangspunkt i 
både utslippsmengde og konsentrasjon. 

Det er virkningene av planen eller tiltakets utslipp i hele influensområdet som skal vurderes. Hva som 
er planen eller tiltakets influensområde må vurderes i hver enkelt sak. 

En plan eller et tiltak vurderes å kunne medføre vesentlige negative virkninger bare dersom det er 
planen eller tiltaket som i seg selv medfører økt forurensning. Vi har gjennomført vurdering av samlet 
belastning i Follafjorden og Arnøyfjorden, som er lagt til grunn i KU.  

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Miljømålene skal nås i løpet 
av 6 år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal 
opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den 
økologiske og den kjemiske tilstanden. Nye tiltak må derfor vurderes opp imot hvilken virkning de kan 
ha på vannforekomstens tilstand. Dette sikres gjennom at samlede virkninger av planen eller tiltakene 
i plan vurderes for hver vannforekomst og på vannområdenivå.  

Vi har benyttet informasjon fra Vann-Nett, med sine mangler, når det gjelder økologisk og kjemisk 
tilstand i vannforekomster. 

Vurdering av virkninger må rette seg mot graden av endring i forurensningssituasjonen. Det må derfor 
gjøres en sammenligning med dagens situasjon, dvs. med det tidspunktet hvor planen eller tiltaket 
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vurderes. Det skal tas utgangspunkt i både utslippsmengde og konsentrasjon, og effekt på vann, 
sediment, støy og lys. Det er virkningene av planen eller tiltakets utslipp i hele influensområdet som 
skal vurderes. Hva som er planen eller tiltakets influensområde må vurderes i hver enkelt sak. 

Beskrivelse av planområdets naturmiljø og miljøtilstand er hentet fra  

https://www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag/mer-om-vannregion-trondelag/ og https://vann-
nett.no/portal/ og https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ 

Planområdet består av tre vannområder. Et vannområde er et nedbørsfelt med tilhørende grunnvann 
og kystvann.  Totalt utgjør kystvannet i planområdet et areal på 8389 km 2. 

 

Vannområde Ytre Namdal har et kystvannareal på 3471 km 2 og med 59 registrerte vannforekomster. 
Ytre Namdal oppnår sine økologiske og kjemiske miljømål med 100%.   

Den økologiske tilstanden i 59 vannforekomster viser 55 i god tilstand, 3 i moderat tilstand og 1 i 
svært dårlig tilstand. Den ene dårlige skyldes et oppdrettsanlegg ved Kalvøya som har redusert 
biologisk mangfold i bunnsedimentene under et oppdrettsanlegg. Data er fra 2019 og er basert på 
Norsk kvalitetsindeks NQI1 for grabbgjennomsnitt. Dette er åpen eksponert kyst med høy 
bølgeeksponering og gode strømforhold og meget god vannutskifting. Det vurderes at det ikke er 
effekt på det omgivende vannmiljø.  

I Kolvereidvågen er det registrert diffus avrenning fra by og punktutslipp fra skipsverft. https://vann-
nett.no/portal-api/api/ArchiveDocument/13040. 
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Figuren viser hvilke faktorer som påvirker kysten og i hvilken grad de påvirker kysten i vannforekomsten. Data er hentet fra 
vannportalen.no, vann-nett.no og vannmiljo.miljodirektoratet.no 

Vannområde Ytre Namsen har et kystvannareal på 1112 km 2 og består av 45 registrerte 
vannforekomster. Ytre Namsen sine vannforekomster oppnår økologiske og kjemiske miljømål med 
100%.   

 
Figuren viser hvilke faktorer som påvirker kysten og i hvilken grad de påvirker kysten i vannforekomsten. Data er hentet fra 
vannportalen.no, vann-nett.no og vannmiljo.miljodirektoratet.no 

 

Vannområde Nordre Fosen har et kystvannareal på 3806 km 2 og består av 92 registrerte 
vannforekomster. undersøkelser. Nordre Fosen sine vannforekomster oppnår økologiske og kjemiske 
miljømål med 100%.   

Den økologiske tilstanden er dårlig i to vannforekomster. I Botn (en poll) viser det høy algeproduksjon 
og dårlig siktedyp som skyldes avrenning fra landbruk og spredt bebyggelse. Området er et 
risikoareal. Området rundt Stokksund har også mye planteplankton, noe som kan skyldes eutrofiering.  

Det var derimot godt siktedypt, og svært gode forhold for næringssalter. Det samsvarer dårlig med 
meget høyt klorofyll a. Området sees på som et risikoområde. 
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Stokksund     Brattjerfjorden-indre 

 

Fiskeri og akvakultur påvirker to vannforekomster i stor grad: Lunnfjorden og Brattjerfjorden-indre 
(bilde over).  Områdene har dårlig vannutskifting og det er settefiskanlegg på land og avrenning fra 
landbruk. 

 
Figuren viser hvilke faktorer som påvirker kysten og i hvilken grad de påvirker kysten i vannforekomsten. Data er hentet fra 
vannportalen.no, vann-nett.no og vannmiljo.miljodirektoratet.no 

 

Data fra Lunnefjorden under viser svært god, god og moderat økologisk tilstand, samtidig som 
settefiskanlegget viser påvirkning i stor grad?  
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Kartene under viser en oversikt over ulike faktorer sin påvirkning i planområdet. Det synes påfallende 
at sjøarealene utenfor Osen og tidligere Roan er påvirket at urban utvikling, transport og industri tatt i 
betraktning at dette er areal med lavest befolkningstetthet og næringsutvikling, samtidig som 
kyststrømmen går nordover.  

Dette til tross for at det ikke finnes verken målepunkter eller dokumentasjon for årsaken i til redusert 
vannkvalitet i havområdene i vannmiljo.miljodirektoratet.no 
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Sjøarealet rundt Namsos er i middels grad påvirket av urban utvikling, fysisk endring grunnet 
landvinning og hydromorfologisk endring ved dumping og fylling av masser. 
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Vannforekomstene ved Stokkøya, Vallersund og i Åfjorden synes påvirket av avrenning fra landbruk. 

 

 

 

Det er registrert påvirkning fra turisme og rekreasjon kun i vannområde Nordre Fosen, ved Stokksund, 
Lysøysund og Vallersund. Dette kan skyldes mye hyttebygging og mange spredte avløp. Det er 
utarbeidet en tiltaksplan for spredte avløp for Nordre Fosen vannområde 2017-2022 som kan bidra til 
å redusere næringstilførsel til sjøområder med dårlig vannutskifting. 

 

359



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 50 
 
 

 

 

 

Det er registrert liten grad av påvirkning av havbruk i hele vannforekomsten i Nordre Fosen, mens det i 
Ytre Namsen og Ytre Namdal er registrert påvirkning i vannforekomster.  

Nye tiltak i sjø i planområdet vil i hovedsak være akvakultur, og vil omtales nærmere. Planprogrammet, 
som er vedtatt i samtlige kommuner, har som formål «å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet 
for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen».Intensivt oppdrett medfører utslipp av 
næringssalter og organisk materiale til miljøet, dette kommer i tillegg til annet utslipp fra land.  
Avføring fra laksen i merdene, og noe fôrspill, kan påvirke bunnforhold og bunnfauna under og ved 
oppdrettsanleggene. Tilstanden skal sjekkes av godkjente uavhengige eksperter minst en gang per 
produksjonssyklus når påvirkningen forventes å være størst (Hansen et al., 2001). Dersom tilstanden 
er uakseptabel (meget dårlig) skal det iverksettes tiltak (brakklegging), og ny produksjon kan ikke 
startes før tilstanden er god (Akvakulturdriftsforskriften §36).  

De siste årene har 1-2 % av de undersøkte anleggene hatt meget dårlig resultat på MOM-B prøvene 
som måler forurensning under og ved anleggene (Bærekraft i havbruk, 2019d). Siden en 
produksjonssyklus typisk er 14-20 måneder sjekkes ikke alle anlegg hvert år. Hvis en undersøkelse har 
påvist dårlig tilstand intensiveres undersøkelsene på anlegget.  

Ofte sammenlignes utslipp fra oppdrettsanlegg med kloakkutslipp fra større byer hvor man har 
opplevd negative virkninger. Sammenligningen er ikke direkte relevant da utslipp fra fiskeoppdrett ikke 
medfører fare for smittestoffer som er farlige eller skadelige for mennesker. Effekten et utslipp har på 
biologisk diversitet henger sammen med vannforekomstens størrelse, strømforhold og kapasitet til å 
fortynne og omsette næringssalter og organisk materiale. Samme mengde og type utslipp har ulik 
effekt i indre deler av en terskelfjord sammenlignet med en lokalitet med sterk strøm og stor 
vannutskifting/fortynning.  

Hvor mye løste næringssalter fra oppdrett tåler kysten? Beregninger og måledata indikerer at med 
dagens produksjon av laks går dette bra, men at femdobling av produksjonen trolig vil skape 
overgjødslingsproblemer i de fleste områdene (forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen og forsker 
Vivian Husa, juni 2019, Havforskningsinstituttet). Når fisken spiser kommer det ut løste næringssalter i 
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form av nitrogen og fosfor. Fra oppdrettslaks vet vi at det slippes ut om lag 5 kilo løst fosfor og 39 kilo 
nitrogen per tonn fisk som produseres (TEOTIL modellen).  

Ekstra fôrpellets blir i hovedsak spist av villfisk rundt anleggene, mens fiskeskit (faeces) synker raskt 
og blir spist av dyr på bunnen. Planteplankton, som også inkluderer giftalgene som blomstret forrige 
år, er avhengige av sollys og lever derfor kun i de øverste meterne av sjøen. Dermed kan de bare 
nyttiggjøre seg det løste fosforet og nitrogenet, ikke fiskens avføring eller ekstra fôrpellets.  

Overvåkningsprogrammet «Økosystem-overvåkningen i kystvann» eller ØKOKYST som undersøker en 
rekke stasjoner langs hele kysten. Alle stasjoner langs norskekysten som er undersøkt har 
tilfredsstillende miljøkvalitet for næringssalt og planteplankton. 

I Norge har vi naturlig ganske lite næringssalter i overflatevannet fra Lindenes og nordover kysten der 
fiskeproduksjonen i hovedsak foregår. Næringsinnholdet er så lavt at det er vanskelig å dyrke blåskjell 
som «spiser» planteplankton. Planteplankton bruker opp nitrogenet i overflaten på våren 
og sommeren, og det er løst nitrogen det hele handler om når vi ser på hva kystvannet kan tåle av 
utslipp fra fiskeoppdrett. I dypvannet er det derimot rikelig med nitrogen. Når høstvindene kommer, 
fører det til at vannmassene snues om slik at vi kan få nytt næringsrikt vann opp til overflaten. Dermed 
er det nok næring til en ny algeblomstring om våren. Det samme kan skje dersom vi har mye nordavind 
om våren (ofte i mai) og sommeren. Nordavinden trekker overflatevannet ut fra kysten og næringsrikt 
vann kommer opp for å «fylle opp» næring.  

Fiskeoppdrett er den største kilden til løste næringssalter i sjøen fra Rogaland og nordover kysten. Det 
slippes ut om lag 50 000 tonn løst nitrogen fra oppdrett årlig, men utslippene utgjør likevel bare en 
liten andel av de naturlige nitrogenstilførslene til kysten og det enorme lageret vi har av nitrogen 
i dypvannet. Dersom man ser for seg at alle andre miljøutfordringer, slik som lus og rømt fisk, blir løst 
og man femdobler dagens produksjon av fisk i Norge, så kan vi beregne hvordan effekten av de økte 
utslippene potensielt vil bli.  

Figuren under viser teoretisk økning i planteplanktonproduksjon i ulike deler av norskekysten. Den 
beregnede effekten av utslipp av løst nitrogen på produksjonen av planteplankton er basert på 
utslippsmengden i 2018. OSPAR (Oslo and Paris Conventions) har som mål å beskytte det marine 
miljø i det nord-østlige Atlanterhavet. Gjennom denne internasjonale konvensjonen er eutrofiering 
definert som 50 % økning i planteplanktonproduksjonen.  De fleste områdene vil ha under 10 % økning 
i planteplanktonproduksjonen, mens noen få ligger over. 
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Figuren under viser teoretisk økning i planktonproduksjon/primærproduksjon ved femdobling av 
fiskebiomassen i forhold til i dag. Hvis vi øker produksjonen proporsjonalt i alle områder, ser man at 
mange områder vil få betydelig økt risiko for eutrofiering. Indre områder og fjorder vil være mest utsatt 
for eutrofiering, mens bæreevnen på åpen kyst er bedre.  

 

 

Utslippene av næringssalt og effekten av disse er ulikt fordelt langs kysten. Områder med lav 
overflatestrøm og områder som er delvis innelukket har høyere risiko for effekter enn åpne 
kystområder. Havforskningsinstituttet har i sin risikorapport 2018, satt en grense for hvor man bør 
følge nøye med på hva de ulike områdene tåler ved 20 % teoretisk økning (moderat risiko for 
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eutrofiering). Denne type modellberegninger er selvfølgelig ikke eksakt vitenskap. Risikoen må også 
ses i sammenheng med vannutskiftning og tilførsler fra andre kilder. I PO 6 og PO 7 ligger nivået på 
hhv 11 og 9 % av planteplankton-produksjonen, og det er sannsynligvis store lokale variasjoner. 

Det er derfor viktig med overvåkning av vannkvalitet i områder som har høy oppdrettsintensitet. PO 3 
Karmøy til Sotra har den høyeste fiskeproduksjonen per sjøareal og er derfor nær grensen for moderat 
risiko for eutrofiering. Heldigvis har det i dette området vært overvåkning av miljøkvalitet siden 2013, 
som viser at tilstanden for næringssalter og planteplankton likevel er svært god eller god. 

Belastning på vannmiljø og bunnfauna og flora ivaretas av jevnlige trend-undersøkelser av nærmiljøet 
rundt lokaliteten (MOM-B). Fylkesmannen gir utslippstillatelser til fiskeoppdrett etter 
forurensingsloven og kan også pålegge mer omfattende undersøkelser (MOM-C), der både nærsonen 
og fjernsonen til anlegget blir undersøkt. Selv om belastningen for planområdet sett under vurderes 
som akseptabelt bør utsatte områder som f.eks. fjorder med terskler underlegges mer omfattende 
undersøkelser før man gir tillatelse til økning i biomassen. 

 

B-undersøkelsen angir påvirkning på bunnen under anlegget i det som kalles nærsonen 
(produksjonssonen) i fire lokalitetstilstander fra «meget god» til «meget dårlig» (1-4), hvor «meget 
dårlig» er uakseptabel tilstand. Undersøkelsen skal utføres av et kompetent organ, som kan 
dokumentere faglig kompetanse og som er uavhengig av oppdragsgiver. B-undersøkelsen skal 
rapporteres via Altinn senest én måned etter feltdato. 

 

 

Mom-B undersøkelser med fargeforklaring. Undersøkelsene blir kvalitetssikret og lokalitetene følges 
opp.  
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C-undersøkelsen måler organisk påvirkning i et område utover fra anlegget (nær-, overgangs- og 
fjernsonen til anlegget jf. influensområdet). Ved strømsterke lokaliteter vil en større andel av det 
organiske materialet falle til bunns i dette området. Regional påvirkning er påvirkning av områder 
utenfor de som overvåkes med NS 9410 (MOM-B).  
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Miljøundersøkelsene gjort i et område utover fra anlegget, er mer omfattende og måler tilstand og 
eventuell påvirkning fra akvakultur i forhold til en rekke parameter. Fiskeridirektoratet har vurdert 
resultatene fra slike undersøkelser gjennomført i perioden 2011 til 2014. Totalt dreier det seg om 
undersøkelser ved 174 lokaliteter i drift. Undersøkelsene forsterker bildet av at dagens produksjon 
ikke medfører risiko for lokal eller regional overbelastning som følge av utslipp av organiske stoffer. 
Planområdet kommer meget godt ut i sammenligningen av Shannon-Wieners (H') diversitetsindeks for 
fjernsone fra 174 C-rapporter i Norge. 

 

 

Vi har i dag langtidsmålinger av eutrofiering fra to oppdrettsintensive områder, Rogaland og 
Hardangerfjorden. Begge områdene viser til meget god vannkvalitet. Konklusjonen er at det er ingen 
tegn til at økte næringssaltutslipp har medført overgjødsling innenfor den grensen som er satt i den 
internasjonale OSPAR-konvensjonen. Sammenlignende undersøkelser av fastsittende alger i 
Hardangerfjorden fra 1950-tallet og i dag viser økt diversitet, og et høyere innslag av sørlige arter. 
Forekomsten av habitatbyggende arter som tang og tare er uendret i Hardangerfjorden. Det er ingen 
tegn til at nedre voksegrense for sukkertare er endret verken i Hardangerfjorden eller Boknafjorden. I 
Hardangerfjorden settes ofte denne grensen av kråkebollebeiting.  

Sukkertare vokser ned til 20 - 25 meter flere steder i Boknafjorden. Næringssaltkonsentrasjoner både i 
Hardangerfjorden og Boknafjorden ligger innenfor det man vil si er en «God» til «Meget god» status 
etter Klifs kriterier. http://www.imr.no/filarkiv/2011/12/eutrofirapporten.pdf/nb-no  

Mattilsynets krav til drift fører til hyppig brakklegging, slik at lokaliteter inne i fjordene ikke er i bruk 
samtidig. Eventuelle effekter av akvakultur vil forsvinne ned brakklegging. En rekke områder som har 
vært avsatt til akvakultur i mindre gunstige områder er tatt ut av planen. Utvidelse eller endring av 
arealet til eksisterende lokalitetene kan bidra til bedre spredning og fortynning av utslipp, og vil være 
positivt i forhold til lokal belastning. Havbruksnæringa i Trøndelag har en egen rapport med 
miljødokumentasjon av havbruk (2015):  
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https://sjomatnorge.no/wpcontent/uploads/2016/11/Milj%C3%B8dokumentasjonTr%C3%B8ndelag_A4_korr1.pdf 

Risikorapport norsk fiskeoppdrett (2019) omfatter bl.a. utslipp fra anlegg, i ulike produksjonsområder.  

Her vurderes risikoen for regionale miljøeffekter (eutrofiering) som følge av økt næringssalttilførsel fra 
fiskeoppdrett, som lav i alle produksjonsområder langs kysten.  

PO 6 har den høyeste produksjonen av laksefisk langs norskekysten med rundt 257 000 tonn. 
Utslippene av løste næringssalter er estimert til 9868 tonn nitrogen og 1311 tonn fosfor, men de er 
fordelt på et stort sjøareal, 9387 km². Dette vil gi et utslipp på 1051 kg løst nitrogen og 140 kg løst 
fosfor per km² årlig. Det meste av laksefiskproduksjonen i området foregår på bølgeeksponert kyst, og 
løste næringssalter spres og fortynnes effektivt med strøm og vind. Det er derfor liten sannsynlighet 
for vesentlig økt konsentrasjon av næringssalter. I PO 7 var produksjonen av laksefisk på om lag 
100 000 tonn i 2018 fordelt på et relativt stort sjøareal, 4189 km². Dette gir estimerte utslipp på 3848 
tonn nitrogen og 511 tonn fosfor og et utslipp på 1051 kg løst nitrogen og 140 kg løst fosfor per km² 
årlig. Området har en del lange smale fjorder der en trolig har lavere vannutskiftning enn i andre 
områder, slik som f.eks. Inner-Folda, Øyfjorden og Tosen, men de fleste oppdrettsanleggene ligger i 
områder med god overflatestrøm der løste næringssalter spres og fortynnes effektivt. Det er derfor 
liten sannsynlighet for vesentlig økt konsentrasjon av næringssalter.  

Utslippene av organiske partikler fra fiskeoppdrett er høye, og påvirkningen på bunnen kan bli stor 
under produksjonen. Utslippene består imidlertid hovedsakelig av lett nedbrytbare forbindelser, 
påvirkningen er reversibel, og regenerering av bunnen vil kunne vare fra noen måneder til noen år.  

Beregnet økning av planteplanktonproduksjonen som skyldes utslipp fra fiskeoppdrett er på 12,1 % i 
PO 6 og på 10,5 % i PO7. Tilstanden vurderes som god, med dårlig kunnskapsstyrke på grunn av 
mangel på måledata. Basert på kunnskap om effekten av så lave utslipp vurderes tilstanden som god 
på makroalger på hardbunn. 

Oppsummert så er tilstanden for økt konsentrasjon av næringssalter, endring av planteproduksjon og 
endring i makroalgesamfunn på hardbunn vurdert som god i begge produksjonsområdene. En samlet 
vurdering gir derfor lav risiko for miljøeffekter som følge av økt næringssalttilførsel fra fiskeoppdrett i 
produksjonsområde.  

 
 

2.5 Fiskeri og gyteområder 
 

MÅL: Å ivareta viktige fiskeressurser. 

Fiskeridirektoratets data har tilgjengelig en rekke fiskeridata gjennom sin nettløsning Yggdrasil. Her 
finnes kartfestet opplysninger om gyteområder, oppvekstområder for yngel, fiskeområder for ulike 
redskaper, skjellforekomster og låssettingsplasser. Kystnære fiskeridata er verdisatt av 
fiskeridirektoratet etter intervju med lokale fiskere, og områder til fiskeri av vesentlig regional og 
nasjonal viktighet er tatt inn i plankartet.  

Planområdet har betydelige fiskeinteresser som er veid opp mot andre interesser i 
konsekvensutredninga, i første rekke lokalitetsbehovet til oppdrettsnæringen. Oppdrett kan føre til tap 
av fiskeplasser, og det er særlig aktive redskapsfelt og gyte- og oppvekstområdene som er hensyntatt 
ved vurderingen av ny arealbruk.  
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Flere kommersielt viktige bestander av marin fisk gyter langs kysten og inne i fjordene. Det har vært 
uttrykt bekymring for om lakseoppdrettsanlegg påvirker den naturlige gytevandringen til for eksempel 
torsk eller sild, eller at gytefelt blir påvirket ved at oppdrettsanlegg blir plassert i nærheten. Det har så 
langt vært vanskelig å bekrefte at lokale gyteområder i nærhet av oppdrettsanlegg skys av villfisk, men 
det er heller ikke avvist. Det er i vurderingene antatt at direkte overlapp mellom oppdrettsareal og 
gyteareal vil være negativt og nye lokaliteter er lagt slik at konflikt med gyteområder blir minst mulig.  

Villfisk påvirkes ved at de trekkes til og oppholder seg i lengre perioder ved oppdrettsanlegg. Dette kan 
igjen føre til endringer i vandringsmønster og gytemønster. At fisk tiltrekkes oppdrettsanlegg, kan 
gjøre at den ikke lenger står på de tradisjonelle fiskeplassene i samme grad som før, og at den på 
grunn av fiskeforbudssonen rundt oppdrettsanleggene er mindre tilgjengelig for fiske.  

Det hevdes også at villfisk som sei og torsk som har spist mye spillfôr er av dårligere kvalitet.  

Det er utført flere undersøkelser vedrørende dette, både feltstudier og eksperimentelle studier uten at 
man har funnet klare indikasjoner på at det er tilfelle, men fettsyresammensetning og smak er ved et 
tilfelle vist å være påvirket. En slik påvirkning kan virke negativt i forhold til tradisjonelt fiske, men 
utgjør ikke en fare for fiskebestandene i seg selv. Å spise fisk som oppholder seg tett ved 
akvakulturanlegg og spiser fiskefor utgjør ikke noen risiko i forhold til folkehelse. 

Fiskeridirektoratet region Midt-Norge kom med konkrete innspill til planprogrammet for hver enkelt av 
kommunene i Kystsoneplan Namdalen. Viktige gyteområder, kaste- og låssettingsplasser, og områder 
for aktive og passive redskap må ivaretas på en god måte. Rekefisket foregår med aktive redskaper, 
og fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil ekskludere rekefisket som foregår dypere enn 100m. Andre 
typer fiske som linefiske og garnfiske er ikke hindret av dype fortøyninger på samme måte. 
Datagrunnlaget for gyteområder og reketrålfelter er hentet fra Fiskeridirektoratets kystnære 
fiskeridata. Kartlegging av gyteområder og reketrålfekter er basert på nye intervju-undersøkelser 
gjennomført med fiskere i regi av Fiskeridirektoratet.  

Aktuelle truede arter er kysttorsk og rødlistearter som uer. Kartlegging av gyteområder er basert på en 
kombinasjon av intervjuundersøkelser og verifisering i felt gjennom blant annet egg-telling og 
undersøkelse av kjønnsmodning av fisk fanget i aktuelle områder. I hovedsak er det Fiskeridirektoratet 
som har gjennomført intervjuundersøkelser med fiskere og Havforskningsinstituttet som har foretatt 
verifisering. Data verifisert av Havforskningsinstituttet er kategorisert som A-nasjonalt viktig, B-
regionalt viktig og C-lokalt viktig, de øvrige områdene mangler verdisetting.  

Det kan også skje at akvakulturnæringens behov er så store at selv viktige fiskeriinteresser må vike. 
Samfunnsmessig optimal arealbruk er et meget viktig hensyn jf. pbl. (se forarbeidene) i tillegg til 
nasjonal planretningslinje om god sameksistens. Dette skal balanseres på en god måte, en balanse 
som vil være i bevegelse i tid og rom.  

 

Konklusjon:  

Datasettet og kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt nok for kommuneplannivå. 
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2.6 Etablert akvakultur 
 

Mål: Å redusere påvirkning av ny akvakultur på etablert akvakultur.  

Et produksjonsanlegg i sjø krever areal. De siste tiårene er antall lokaliteter betydelig redusert, 
samtidig som produksjonen av laksefisk nærmest har fordoblet seg. Til tross for nedgang i antall 
lokaliteter så er det fysiske arealbeslaget til oppdrettsnæringa likevel stabilt. Hvis man summerer opp 
arealet av alle produksjonsanleggene som brukes for å produsere oppdrettsfisk i hele Norge, vil dette 
omtrent tilsvare arealet av Andøya i Nordland, 418 km². Dette er 0,5 prosent av arealet på norske 
fjorder, havner og bukter. Kystareal er dermed tilgjengelig for næringsutvikling. 

Selv om arealet i det indre farvannet er 89 091 km2, betyr det ikke at alt dette arealet kan brukes. Store 
områder er ikke egnet til å drive fiske eller til å oppdrette fisk. Det kan være ulike årsaker til dette. Det 
kan være for grunt, for lite strøm eller for mye strøm. I noen områder er det flere som brukere, som 
betyr at tallene for arealbruk ikke kan summeres. 

 

 For å få en forståelse av arealbruken så sammenlignes den nasjonale arealbruken med indre farvann, 
marine verneområder og nasjonale laksefjorder.  

 

    

 

Regjeringa forventer en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa og vi har derfor beholdt areal som er satt 
av til ulike typer oppdrett. Deler av fremtidig vekst vil foregå på eksisterende lokaliteter, og det er 
behov for endringer i eksisterende lokaliteter, både optimalisering av lokaliteter og flytting av 
fortøyning ved eksisterende lokaliteter. Kommunal kystsoneplanlegging skal avsette hensiktsmessige 
areal til akvakultur, for å sikre aktivitet og begrense interessekonflikter.  

Vanntransporten er sentral i bærekraftig fiskeoppdrett, både for å fjerne avfall i og under anlegget og 
for å tilføre oksygen og opprettholde god fiskevelferd. Kunnskap om vanntransport er også viktig for å 
forstå hvordan lakselus og sykdomsfremkallende organismer forflytter seg mellom lokaliteter, soner 
og produksjonsområder. Den norske kyststrømmen beveger seg nordover langs Norskekysten. 
Strømstyrken svekkes inn mot land og bremses opp av skjær, øyer og av grunne områder. 
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Innover i fjordene er effekten av kyststrømmen svekket og i stor grad styrt av hvor mye ferskvann som 
transporteres ut fjorden. Dette bestemmes av magasinert snø i nedslagsfeltet, vind, nedbør og 
temperatur.  

Oversikt over tidligere interkommunale planarbeid og planområde som har benyttet SinMod til 
strømmodellering: 

Område Romsdalsfjorden Helgeland Søre Sunnmøre 

Arealbeskrivelse Fjord med kystområder Kyst med fjordområder Kyst med fjordområder 

Utstrekning sjøareal 5 kommuner 740 km2 13 kommuner 10 000 km2 5 kommuner ? km2 

Lokaliteter totalt 16 67 5 

Nye lokaliteter- innspill Ca. 4 Ca. 25 Ca. 

Lokaliteter/ Sjøareal Ca. 1/ 40 km2 Ca. 1/ 110 km2 Ca. x/ x km2 

Styringsgruppe Administrativ Politisk Politisk og administrativ 

 

De fleste kommunene har per i dag avsatt store areal til flerbruk, og politikerne ønsker at disse 
arealene som inkl. A i hovedsak blir med i rullering av planen.  
Vi vil avklare enbruks A-områder i forhold til dagens teknologi, og det vil det være en stor feil å 
utelukke A før en kjenner driftsbetingelsene for framtidig oppdrettsvirksomhet. 
 
Ny kunnskap om fiskehelse og ny teknologi har gjort mange områder uegnet for oppdrett.  
Næringa gjennomgår en rivende utvikling teknologisk og en rekke utviklingsprosjekter er igangsatt. 
Hovedhensikten med store flerbruksområder med A er at en endelig avklaring må tas i lys av anvendt 
teknologi som vil endre seg stort de nærmeste årene. Det vil derfor være bortkastet å gjennomføre 
store tunge KU-er til millionkostnader uten å vite hvilken teknologi som anvendes.  
 
Disse konsekvensutredningene er ivaretatt gjennom akvakulturloven. 
 
Planleggingen må også ha fokus på faktorer som bidrar til økt smittepress og sykdom ved avsetting 
av areal og når nye tiltak tas inn i planen. Smittespredning og luseinfeksjon er avhengig av hvordan 
lokaliteter (og slakteri) ligger i forhold til hverandre, og vanntransporten mellom anlegg er sentralt. Det 
er viktig med lokaliteter med gode strømforhold for å redusere både lus og smitte. 

Flere anlegg og økt produksjon vil gjøre det nødvendig i større grad å se på de samvirkende miljø- og 
smitteeffektene fra flere anlegg i et område og ikke bare på lokale effekter fra enkelt-anlegg. Valg av 
struktur for fremtidens arealbruk i havbruksnæringen er et viktig premiss for å kunne fornye og 
optimalisere produksjonen.  Vi kan derfor ikke vurdere planområdet isolert, men som en del av 
produksjonsområdet mellom Stadt og Hustadvika. Dette ligger under Mattilsynets mandat. 

Fiskeri og havbruk er en stor sektor i Namdalen. Sektoren omfatter fiskeri, produksjon av matfisk, 
stamfisk og FoU konsesjoner, klekkeri og settefiskproduksjon, alger til fôr og konsum, marin fisk, 
bløtdyr (blåskjell), krepsdyr og pigghuder til konsum. I tillegg er flere bedrifter knyttet til bearbeiding og 
salg av fisk, leverandører av utstyr og tjenester til næringen. Direkte produksjon av fiskefôr finnes 
imidlertid ikke i området.  
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Fiskeridirektoratets nøkkeltall fra norsk havbruksnæring i 2018 viser at antall tillatelser for anadrome 
fisk er ganske stabil, mens marinfisk og andre arter går ned og alger går opp. Det betyr at vi bør 
tilrettelegge areal for makroalgedyrking i planen. Antall kommersielle tillatelser i sjø per 1.jan. 2019 er 
vist i tabellen til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen under viser en oversikt over bedrifter innenfor havbruksnæringen i kommunene i 
Namdalsregionen (Fiskeridirektoratet, 2018).  
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Konsekvensutredning av enkelttiltak er omtalt i kap. 3 og overordnet konsekvensutredning i kap. 4.   
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2.7 Alternative A-løsninger 
 

Mål: Å svare på § 19 om alternativ utforming, teknologi, lokalisering mm 

Konsekvensutredningen jf. Forskrift om konsekvensutredninger 2017, § 19. Beskrivelse av planen eller 
tiltaket, så skal KU også redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og 
målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske alternativer. 
Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og 
samfunn av de ulike alternativene skal fremgå.  

 
Etablering utenfor kysten:  

Nye nasjonale forventninger 2019-2023 er at: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig 
areal til ønsket vekst i oppdrett sog havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar 
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i 
planene. Teknologien har utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som 
etablering utenfor kysten vi gi reduserte konflikter med vill anadrom fisk. 

Passelig strøm og temperatur er avgjørende for at oppdrettslaks skal trives i anlegg ute i havet. 
Havforskningsinstituttet har vurdert hvilke norske havområder som kan oppfylle oppdrettsfisken sine 
krav. Villfisk kan svømme bort hvis den ikke liker vintertemperaturen eller strømforholdene, mens 
oppdrettsfisk er «fanget» i merder.  

 

 
Kartene fra HI viser hvor egnet ulike havområder er for oppdrett av laks. I figuren til venstre er det tatt hensyn til 
strømhastighet. I figuren til høyre er det tatt hensyn til temperatur med tanke på hvordan denne påvirker tåleevne 
for strømhastighet. Sorte områder er i utgangspunktet uegnet for laks på grunn av for høy strøm, men ulike typer 
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oppdrettsanlegg kan gi skjermingseffekt slik at det likevel kan være mulig med oppdrett også i disse områdene. 
Hvite linjer viser dybdekontur (100, 200, 300 og 400 meter).  

Ny forskning fra Havforskningsinstituttet viser at vedvarende strømstyrke for smålaks ikke bør 
overstige ca. 50 cm/s og generelt tåler stor laks mer enn liten. Ved temperaturer på 3 °C er laksen sin 
kapasitet til å svømme mot strømmen betydelig dårligere enn ved 8-23 °C. Laks vokser best ved ca. 9-
18 °C og kan den fint tåle langt lavere temperaturer, men da synker altså evnen til å håndtere sterk 
strøm. Jon Albretsen et.al. HI (2019) Havbruk til havs - Fysiske miljøbetingelser og 
økosystempåvirkning.  

De beste områdene for havbruk til havs ser ut til å være på sokkelen utenfor Midt-Norge og i 
Nordsjøen. Midt på sokkelen, mellom Kyststrømmen og kantstrømmen, finner vi områder med både 
fordelaktig temperatur og lave strømhastigheter. Tilsvarende forhold finner vi også i Nordsjøen sør og 
sørvest for Kyststrømmen. Deler av Barentshavet har også moderate strømforhold, men til gjengjeld 
generelt lave temperaturer. 

Kystnære anlegg krever tiltak mot strøm, og dersom det skal drives oppdrett i dette området, så må 
det settes inn tiltak for å redusere strømmen som fisken utsettes for.  

Undersøkelsene er basert på strøm i de frie vannmassene uten at det er tatt hensyn til at denne kan 
reduseres gjennom utforming av oppdrettsanleggene. De valgene som oppdretterne gjør i forhold til 
hvordan anleggene utformes, vil gi ulike skjermingseffekter på strøm. Det er strømmen fisken utsettes 
for som er avgjørende, ikke strømmen på utsiden av anleggene. Dette blir spesielt viktig i de områdene 
hvor vi finner spesielt sterk strøm. Oppdrettsfisk kan også bli «sjøsyke» når de fraktes i store bølger 
med brønnbåt, men man kan enda ikke si om dette vil bli et problem på oppdrettslokaliteter som ligger 
i områder med mye bølger. 

Gjennom ordningen med utviklingskonsesjoner er det lansert en rekke prosjekter som vil ta næringen 
lenger til havs (jf. f.eks. Salmars havrigg og Nordlaks sitt produksjonsskip). Dette er store 
konstruksjoner, som vil kreve mer plass og som vil kunne produsere store volumer på sine lokaliteter. 
Slik de foreløpig er planlagt ligger de innenfor det som er kommunenes ansvarsområde (ut til 
grunnlinja + en nautisk mil), men i framtida vil de trolig også kunne legges lenger ut, noe som vil 
medføre et helt nytt regime, trolig med tillatelse fra staten/departementet sentralt. Å legge 
produksjonsområder lengre ut vil frigjøre omstridte fjordarealer, men vil samtidig åpne for nye 
konflikter, ikke minst med fiskerne som i dag bruker disse arealene. Utviklingen av slik "offshore"-
teknologi er opplagt noe kommunene må ta inn i beregningen når dagens kystsoneplaner skal 
revideres i nær framtid.  

Samtidig går det en bevegelse i motsatt retning. Mens flere kommuner tilbake i tid så for seg at 
sjøarealer grunnere enn 25–30 m ville være uaktuelle for havbruksnæringen, så har både teknologi og 
luseutviklinga gjort at slike arealer igjen er høyst aktuelle for oppdrett. Lengst inn i fjordene er det 
gjerne stort tilsig av ferskvann, noe som medfører atskillig mindre luseplager (jf. f.eks. oppdrett i 
Tosenfjorden). Det gjør at flere selskap nå (igjen) ser etter slike lokaliteter. Kombinerer vi det med 
teknologi som går i retning av lukkede anlegg (jf. f.eks. Marine Harvest "Egget") vil flere grunne fjorder 
med dårlig vannutskifting igjen kunne bli aktuelle. Utfordringen her blir energikostnadene, samt 
hvordan bli kvitt avfallet (fôr-rester, etc.).  
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Etablering opp på land:  

Rene landanlegg (med all produksjon på land) er foreløpig en sjeldenhet; ett anlegg er under bygging 
og noen flere i planfasen. Mer aktuelt er større smoltanlegg, for produksjon av stor smolt eller fisk helt 
opp til 2 kg. En slik utvikling er allerede i gang, nettopp med sikte på å redusere produksjonstiden i sjø, 
og dermed luseplagen. Samtidig vil en slik produksjon gi muligheter til å maksimere utnyttelsen av 
selskapenes MTB. Store smoltanlegg på land krever vanlig planlegging etter Plan- og bygningsloven 
på lik linje med annen industriutbygging (bruk av reguleringsplan). Samtidig vil et slikt driftskonsept 
bringe med seg økt transport av fisk, noe som vil måtte reguleres etter andre lovverk (Akvakulturloven 
og Lov om dyrehelse).  

De ulike alternativene viser at arealbehovene kan komme til å endre seg relativt raskt. Det innebærer at 
planenes omløpstid bør reduseres, og at revideringsbehovet bør trolig vurderes hvert fjerde år. Det 
tilsier igjen at både plankapasitet og plankompetanse må økes, enten dette skjer i regi av kommunene, 
interkommunalt eller via fylkeskommunen.  

For vår plan betyr det at vi vil ta vare på flerbruksområder inkl. A i eksponerte områder og vi vil ta vare 
på avsatte A-areal i beskyttede områder. Når det gjelder landbaserte anlegg så viser vi til at det ligger 
fram i tid.  

Vi har vurdert etablering av arealkrav ved etablering av landbasert akvakultur. Vår vurdering bygger på 
opplysninger fra næringa. Landbasert oppdrett vil være irreversible tiltak i forhold til oppdrett i sjø. I sjø 
kan man fjerne hele anlegget når produksjonen avsluttes og tiltaket betraktes som reversibelt.  
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Bilder av planlagte anlegg og anlegg under bygging. Eksempelet over er fra Harøy, som har en 
opsjonsavtale med Fræna kommune. Tomta er ca. 120mål i strandlinja. I dag er tomta et pukkverk.   

 

 
Til venstre vises et anlegg ved Lochgilphead i Skottland hvor det produseres smålaks for utsetting i sjø. 

Næringa sine beregninger viser at arealbehovet vil være 2 400 000 m2 ved å flytte nærmere halve 
produksjonen av laks i Norge (600 000 tonn) på land. Fordelt på 700 produksjonssteder på land i 
strandkanten (eksl. lager og adm) vil en enhet tilsvare areal av Stavanger stadion (til høyre). 
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Vannet som renner gjennom et anlegg på 780 tonn (MTB) skal tilføre oksygen til fisken og fjerne 
avfalls-produkter tilsvarer vannføringa i Glomma ved flom. Med en strømhastighet på 2m per sekund 
så kreves det 600m3 sjøvann per sek. Fisken trenger ikke slike vannmengder for å få nok oksygen, 
men i et landbasert anlegg må vi supplere med 20-22m3 sjøvann per sek for å skaffe nok oksygen til 
fisken. Andre har beregnet at dersom nærmere halvparten av norsk lakseproduksjon skulle forgå på 
land (ca. 600 000 tonn) så vil det kreve over 3000 GWT med strøm, som tilsvarer produksjonen i 5 
Altakraftverk.  

Lakselus og sykdommer, skyhøye markedspriser for laksekonsesjoner og kostbar flyfrakt fra Norge 
gjør det trolig er mer lønnsomt å starte landbasert oppdrett i fjerne markeder viser ny rapport. 
Landbaserte anlegg kan også være en trussel mot tradisjonelt oppdrett i åpne merder i sjø. En økning i 
produksjonen når stadig flere landbaserte anlegg kommer i drift internasjonalt kan bety både prisfall 
og redusert lønnsomhet. I en slik situasjon vil verdien av konsesjonene her hjemme kunne bli rasert. I 
landbasert oppdrett kan kostnadene være 15 kroner høyere per kilo og likevel ha lik pris ut i de lokale 
markedene. Det er logisk at landbasert oppdrett vil kunne komme på steder som i dag ikke har 
oppdrettsnæring. Gjør man dette i større kommersiell skala, er det naturlig å etablere landbasert 
oppdrett i de store markedene USA og Kina og Norge kan gi avkall på naturgitte fortrinn. 

Undersøkelser viser at det er både gevinster og problemer for laksen i lukkede merdsystemer i sjø. 
Lukkede sjøanlegg kan drives helt uten påslag av lakselus, og den miljømessige og økonomiske 
gevinsten ved å unngå lusesmitte til villfisk er stor. Ved å forebygge lusesmitte, kan man også unngå 
lusebehandlinger og de skadene på både oppdrettslaks og miljø dette kan medføre. Samtidig er 
laksens helsetilstand fortsatt lite dokumentert. Målet med drift i lukkede merder er å redusere 
dødeligheten og øke veksten og det finnes utfordringer. Veterinærinstituttet har ved uttesting av 
lukkede merder i sjø vist at særlig gjellesykdommer, hudskader og sår utpeker seg som 
helseproblemer. I tillegg har viktigheten av god vannkvalitet blitt tydelig. God smittehygiene og god 
fiskevelferd er nødvendig for et godt resultat. Fisken må ha nok vann og plass til å svømme, ha god 
vannhastighet for å få fysisk trening, og det må være nok vannutskiftning til at friskt vann kommer inn 
og avføring og andre avfallsstoffer fraktes ut. Det er også viktig at vannet har en kvalitet og en 
utskiftingstid som bidrar til stabil og god bakteriebalanse. 

Kommunestyret i Tromsø fattet (21.11.18) vedtak om at alt oppdrett i Tromsø skal skje i lukka 
systemer. Et vedtak som de senere ble omgjort. SINTEF Ocean, i samarbeid med NTNU Ålesund, 
gjennomførte en nasjonal analyse av landbasert oppdrett av laks og ørret. Kostnadene vil være minst 
2,3 milliarder. Hvis all vekst i norsk oppdrett skal tas på land så vil det få store konsekvenser for 
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arealbruk i strandsonen (100m beltet), energibruk, vannforbruk, slamproduksjon og investeringer. 
Teknisk og biologisk risiko ved landbasert produksjon er også betydelige.  

Nasjonalt er det et overordnet ønske fra regjering og Storting at verdien oppdrett av akvatiske 
organismer som fisk, skalldyr og lavtrofiske arter skal øke. I analysen er det lagt inn en dobling og en 
femdobing av produksjonen av laks i Troms fylke.  

Landbasert oppdrett av laks i ferskvannsfasen har vært gjennomført i over 40 år. De siste 10-15 årene 
er det investert tungt i nye landbaserte settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS), for å 
kunne produsere større og flere laks for utsett i tradisjonelt merdbasert oppdrett, med et lavt spesifikt 
forbruk av ferskvann per kg fisk.  

Hvis man overfører Tromsøs totale matfiskproduksjon av laks fra merdbasert oppdrett i sjø til 
landbaserte anlegg med estimerte konsekvenser for arealbruk på land/sjø, energiforbruk, vannforbruk, 
klimaspor og slamproduksjon som vist i tabellen: 

 

Arealet på land vil tilsvare 35 fotballbaner i strandsonen hvis man får kjøpt tomter. En storstilt 
overføring av lakseproduksjonen fra sjø til land vil potensielt kunne medføre et økt nivå av 
interessekonflikt i strandsonen (nedbygging av strandsone, ivaretakelse av biologisk mangfold, 
byggeforbud i 100-metersbeltet, etc.), særlig ettersom anlegg basert på gjennomstrømmings-
teknologi må lokaliseres i umiddelbar nærhet til sjø. Denne type anlegg må i tillegg ha tilgang til store 
ferskvannskilder, noe som er en meget begrenset ressurs. 
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Oppdrettsvirksomhet har krav om smittevernsoner i sjø, og det skal i utgangspunktet være fem 
kilometer mellom anlegg i sjø med forskjellige generasjoner fisk. Ettersom det samme kravet vil gjelde 
for utslippspunkt knyttet til landbaserte anlegg, vil en full overgang av dagens produksjon 
til landbasert virksomhet beslaglegge om lag 153 kvadratkilometer sjøareal fordelt på fem anlegg. 

Landbasert oppdrett krever mye energi og kan nesten karakteriseres som kraftkrevende industri.  

Det brukes mellom 6-9 kWh per kg laks produsert. Energiforbruket vil gå opp 15 prosent i Tromsø 
kommune, og for Norges del ville en overføring av alt lakse- og ørretoppdrett på land føre til en økning 
i elektrisk energiforbruk på 9 prosent. En femdobling av lakseproduksjonen nasjonalt og en flytting av 
all lakse-produksjon opp på land, vil føre til en økning i elektrisitetsforbruket på 40 prosent for Norge 
som nasjon. 

Å flytte alt lakse- og ørretoppdrett på land i Norge vil påvirke etterspørselen etter energi de ulike 
prisområdene i energimarkedet. Det må bygges kraftlinjer og anlegg må plasseres langs 
høyspentlinjene. Linjenettet må dimensjoneres for dette, og det er en betydelig utfordring nasjonalt og 
lokalt å dekke opp for en slik økning av det elektriske forbruket. 

Oppdrett av laks krever svært store vannmengder, og det forventes en treobling av 
ferskvannsforbruket. I merder sørger havstrømmer for utskifting av vannet i merden. I lukkede 
systemer må vannet pumpes rundt og renses for fiskens avfallsstoffer som partikulært materiale, 
ammoniakk og CO2.  

RAS- teknologi har en høyere risiko for akutt fiskedødelighet på grunn av sulfatreduserende bakterier 
som danner hydrogensulfid under forhold uten oksygen. Det er den svært ubehagelige lukta man 
kjenner i fjæreområder med mye leire «råtne egg». Det er derfor vanlig å drive lakseoppdrett i RAS ved 
bruk av brakkvann og en saltholdighet på 12-14 promille. Dette krever en blanding av omlag 33 
prosent sjøvann og 66 prosent ferskvann. Til sammenligning produserer Tromsø byvannverk 30.000 
m3/døgn, og det vil bli krevende å få tak i ferskvann. 
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Landbaserte anlegg vil måtte følge forurensingslovens krav til rensing av avføring og fôrspill fra fisken, 
og ca. halvparten av for eksempel suspendert stoff (avføringen) må renses bort. Resten går på havet 
dersom lokaliteten tåler det. Dette vil gi en betydelig mengde slam som må håndteres.  

Fra å ha vært en kostnad for oppdretter, ser det nå ut som det er i ferd med å komme på plass 
kommersielle løsninger for slam, som gjør slam til en ressurs.   

I prosjektet «Analyse av landbasert oppdrett av laks: Produksjon, økonomi og risiko» er det 
gjennomført en kvalitativ risikoanalyse for landbaserte matfiskanlegg basert på RAS-teknologi, der 
ulike risikofaktorer er identifisert, og risiko er identifisert som høy, middels eller lav. De viktigste 
risikofaktorene er tilvekst, dødelighet, akutt forgiftning, sykdom og redusert kvalitet. Ingen av de 
landbaserte anleggene for laks som er i drift i Danmark og Polen har klart å nå de produksjonsmål 
som anleggene er designet for. Dette knytter seg hovedsakelig til lavere vekst hos laks over 1,5 kg, enn 
vekst basert på merdbasert oppdrett skulle tilsi. Det er en erkjennelse at per i dag er det driftsmessige 
erfaringsgrunnlaget for landbasert produksjon av matfisk spredt på få internasjonale produsenter med 
relativt kort historikk. 

Kostnadene med RAS-anlegg er ca. 10 x høyere enn anlegg i sjø. For Tromsø kommune som helhet, vil 
investeringskostnadene for overføringen fra merd til landbasert oppdrett av laks være minst 2,3 
milliarder kroner for oppdrettsnæringa. Det er knyttet usikkerhet til realiseringen av landbaserte 
matfiskanlegg for laks i Norge, da det kunne er bygget et slikt anlegg i Norge. Er det gjennomførbart 
og ønskelig og samfunnsøkonomiske riktig prioritering å flytte norsk lakseproduksjon opp på land, 
med de store kostnader dette vil medføre? Dersom laksen skal produseres på land, er da Norge et 
naturlig sted å gjøre det på? Dette er det opp til politiske myndigheter og en global sjømatnæring å 
avgjøre.  

 

Innspill til planprogrammet fra Mattilsynet på Sunnmøre 22.mai 2018 ref. 2018/998:  

Vi registrerer ynskje om å vurdere om landbasert kan vere alternativ ved nye søknader om akvakultur. 
Landbasert akvakultur fører med seg ei rekke fiskevelferdsmessige utfordringar og kan på det noverande 
tidspunkt ikkje erstatte all aktivitet i sjø. Det vil også krevje store landområde og må vurderast opp mot 
anna bruk av areal. 

 
2.8 Friluftsliv og rekreasjon/reiseliv 

 
Mål: Å sikre at kystsonen skal være et attraktivt frilufts- og rekreasjonsområde i framtiden. 

Bruk av naturen på og i tilknytning til sjø er viktig for befolkninga. Kysten brukes både som ren 
rekreasjon og som matauk og representerer store verdier i reiselvissammengeng. Fortsatt 
tilgjengelighet og bruk av områdene er viktig både i folkehelseperspektiv og kulturhistorisk.  
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Friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet gjenspeiler nasjonale føringer for 
folkehelsen og vektlegges i arealplanleggingen.  

I enkelte deler av landet har det vært til dels store konflikter mellom næringsinteresser og grupper som 
benytter kystsonen til fritidsformål og friluftsliv. Selv om det har vært tilløp til motsetninger også på 
Namdalskysten, så oppleves konfliktnivået som lavt. Friluftslivinteressene er sterkt representert i 
kystomområdene. I juli og august står bading/soling, båtturister og fisketurer for mesteparten av 
friluftsaktiviteten. Dette er stadig økende da reiselivsbransjen i økende grad tilbyr aktiviteter knyttet til 
sjø, slik som turistfiske og padling. Strand- og vannbaserte aktiviteter kombineres ofte med turgåring, 
sykling og padling. Bading setter funksjonelle krav til strandområdet og sjøarealet utenfor. Stranden 
skal være lett tilgjenegelig og ha god vannkvalitet.  

Estetiske og opplevelsesmessige forhold er viktig, og et oppdrettsanlegg kan virke som 
fremmedelement og redusere opplevelsesverdien av området. Gode planleggingsprosesser vil bidra til 
en fornuftig samaksistens mellom ulike interesser i framtia. 

Potensielle konflikter mellom friluftslivaktiviteter (bading, padling, fritidsfiske) en hensyntatt i planen 
ved at viktig fiskefelter er avsatt til enbruks fiske, samt at det er ikke tillatt med etablering av tiltak 
nærmere enn 200m fra friluftsområder og badeplasser jf. jf. Pbl § 11-11 nr.6. Anlegg skal ikke hindre 
eller sperre tradisjonelle ferdselsårer for småbåttrafikk. Anlegg kan strekke fortøyninger og 
forankringer ut i areal uten at det er avsatt til akvakulturområde. Forankring skal ha tilstrekkelig dybde 
og skal ikke være til hinder for skipsfarten og fri ferdsel langs strandsona. Det bør også unngås 
etableringer i trange sund hvor det kan foregå padling og småbåttrafikk. 

Flere av kommunene i planområdet har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 
regi av Trøndelag Fylkeskommune. Det finnes i tillegg flere statlig sikra friluftsområder som går ned 
mot sjø. Statlig sikra friluftsområder er avsatt i plankartet.  

Friluftskartlegginga er et temakart uten juridiske bindinger som er brukt i konsekvensutredning av 
tiltak. Temakartet er et rent kunnskapsgrunnlag på linje med andre temakart for ulike fagområder. 
Kartlegginga skal holdes løpende oppdatert så langt det er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for vurdering 
av tiltak i forhold til friluftsliv er vurdert som tilstrekkelig for kommuneplannivå. 

 

2.9 Barn og unge 
 

Mål: Å sikre sjønære bade- og friluftsområder for barn og unge.  

Det vil i praksis være de samme områdene som vil bli brukt av allmennheten. Barn og unge blir derfor 
ikke omtalt som eget tema jf. vedtak i styringsgruppa. Planen vil sendes til ungdomsråd på linje med 
andre interessegrupper. Akvakulturnæringa er ofte arbeidsplasser for unge menn. (De som tidligere 
gikk i sjarken). 
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2.10 Landskap og kulturminner 
 

Mål: Å vurdere nye tiltak i forhold til landskap og kulturminner 

Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse, som 
for øvrig er et subjektivt begrep. Det tar normalt for seg en verdisetting av landskapet før aktuelle 
tiltak/inngrep iverksettes, og hvordan tiltaket vil påvirke dette etter gjennomføring.  

I visualiseringen av inngrep/tiltak vektlegger en i andre sammenhenger hvordan landskapet oppleves 
fra steder der folk ferdes og bor. Samtidig legges det til grunn av landskapet også har en egenverdi 
som er uavhengig av hvorvidt det er få eller mange mennesker som opplever disse kvalitetene.  

Det er lite utviklet metodikk for å vurdere virkningen av arealbruk på sjø for landskapet og det er 
gjennomført få analyser av effekter av akvakultur på landskapet.  

Det meste av aktuell ny arealbruk ligger lavt i landskapet og vil ikke være synlige fra store avstander. 
Sjøbasert akvakultur et reversibelt tiltak i forhold til landskap. Det stiller seg annerledes med en 
utbygging av lukkede anlegg på land, som vil påvirke landskapet i større grad, da det vil være et ikke-
reversibelt tiltak og som primært vil etableres der det ikke er bebygd tidligere. Fylkesmannen i 
Nordland ba NIJOS om en vurdering i forbindelse med etablering av vern i Lomsdalen-Visten: 
Konsekvensutredning for Lomsdalen Visten, delutredning landskap.  

Her vurderes virkningen av oppdrettsanlegg (s. 31 og 32) som reversible inngrep i landskapet fordi det 
ikke vil være synlige spor etter dem i landskapet dersom de en gang i fremtiden blir fjernet. Den 
visuelle landskapspåvirkningen er derfor knyttet til den perioden anleggene eksisterer. Vurderingene 
baserer seg på anleggenes utforming i dag og den påvirkning som disse har på det helhetlige 
landskapsinntrykket. Videre baserer vurderingene seg på at oppdrettsanleggene ikke krever fysiske 
inngrep på land og som dermed kan påvirke landskapsbildet.  

 

Akvakultur omtales av landskapsarkitekter som et mindre inngrep, som over tid er blitt en del av 
dagens moderne landskapsuttrykk i vårt kystnære kulturlandskap. (NIJOS, Puschmann og Flemsæter, 
8/2004).  
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Storfjorden i Velfjorden, Brønnøy kommune 

 

«Det er vanskelig å se anlegget i Slåttvika fra avstand dersom du er på havnivå, spesielt fra sørsiden 
av fjorden. Fjernvirkningene er derfor ansett som små, spesielt om dagen. Lys fra anlegget er 
tydeligere i mørke. Det er først når du kommer inn i fjorden på dagtid og om natten i den lyse årstida. 
En fortsatt tilstedeværelse av det flytende lakseoppdrettsanlegget i Slåttvika vurderes derfor å ha liten 
negativ betydning på landskapsverdiene i Storfjorden. Et vern som medfører at anlegget må flytte vil 
ikke gi noen endring til en høyere urørthetsklasse.» 

Anlegget er i en nasjonalpark og det brukes formuleringer som at akvakultur er blitt en naturlig del av 
et Nordnorsk kyst- og fjordlandskap. I dag kan man anta at disse vurderingene har styrket seg.   

Fôrflåten vil være mest dominerende i landskapsbildet. 

 

 
Bildet viser flåten som i dag benyttes i landskapsvernområdet Solværet ved Smøla. Foto T. Grindskar.  
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Bildet viser alternative løsninger med landbaserte anlegg i landskapet 

 

Marine kulturminner og kulturmiljø  

Selv om planen kun gjelder sjøområdene, kan det relevant å hensyn også til kulturminner og 
kulturlandskap på land. Kulturminner i Askeladden vil benyttes i konsekvensutredninga. 

I planområdet finnes det flere områder med særegen natur- eller kulturlandskapsverdi. Noen er sikret 
gjennom vern, andre har ikke denne statusen. Når det gjelder marine kulturminner så er disse dårlig 
kartlagt. I de tilfeller de er kartlagt så ønsker forvaltningsmyndighetene at disse ikke tegnes inn i 
plankartet. 

Kulturminneloven (kml) verner kulturminner under vann på to måter. Er kulturminner et såkalt 
automatisk fredet kulturminne (fast kulturminne fra før 1537 eller et fast samisk kulturminne eldre enn 
100 år) er det fredet direkte gjennom loven, jf kml § 4, 1. og 2. ledd. Også skipsfunn er beskyttet 
direkte av loven, men ikke fredet. Etter kml § 14 tilhører funn av mer enn 100 år gamle båter, 
skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller deler av slike ting i utgangspunktet 
staten. Det er forbudet med handlinger eller tiltak som kan skade skipsfunn, jf. kml § 14, 2. ledd. 

I planområdet finnes det områder med særegen kulturlandskapsverdi. Noen er sikret gjennom vern, 
andre har ikke denne statusen. Mange av disse landområdene har klar tilknytning til sjø er derfor 
hensynstatt i KU. Riksantikvaren har foreslått etablering av kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA) i samarbeid med kommunene i 2019. Disse kan i framtida bli avsatt som 
hensynsone/omsynssone kulturhistorie av nasjonale interesse.  

Det betyr i praksis at hvis området går ut i sjø og får nasjonal interesse så kulturetaten i 
Fylkeskommunen/Riksantikvaren kan få rett til innsigelse i dette sjøarealet. KULA-områder skal være 
et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin 
planlegging. Målet med prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er: 

• å gi tidlige og tydelige signaler fra kulturminneforvaltningen om hvilke landskap 
arealplanleggingen må ta særlig hensyn til 

• å få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse i alle landets fylker 
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• å bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer 

KULA-registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter som 
påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det vil klargjøre hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, 
hva som er verdiene og hvordan de bør ivaretas. Slik vil kulturminneforvaltningen signalisere tidlig og tydelig hvilke 
landskap areal- og sektorplanleggingen må ta særlig hensyn til. 

Etablering av registeret er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utvelgelsen av landskapene 
blir gjort i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunene og Sametinget) og 
kommunene blir involvert underveis i arbeidet. Områdene blir lagt inn i kulturminne- 
databasen Askeladden, og er tilgjengelige for publikum på nettsiden Kulturminnesøk. 

 

Følgende kandidater sine sjøareal er kandidater i planområdet: 

 

 
Nye utbyggingsområder rammer ikke kjente kulturminner eller kulturmiljø. Samlet sett er 
konsekvensen for landskapet i planområdet liten negativ. Kunnskapsgrunnlaget vurderes ikke å være 
uttømmende, men ansees likevel ikke å være til hinder for å fatte vedtak på kommuneplannivå. 
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2.11 Ferdsel og farleder 
 

Mål: Sikre fri ferdsel langs kysten og inn til havner 

 
Kystsonen og farledene er viktig både for godstransport og persontransport over korte og lange 
avstander. Den høye aktiviteten innen fiskeri, akvakultur og maritime næringer krever også godt 
utbygd infrastruktur.  

 
Vi har lagt inn data fra Kystverket som samferdselslinjer i plankartet og benyttet farledsareal i 
konsekvensutredninger. Ferdselsarealet for sjøbasert transport kan begrense arealet som er 
tilgjengelig for andre formål. 

 
Alle nye tiltak som er spilt inn til planen, samt alle etablerte tiltak er diskutert med Kystverket i forhold 
til ferdsel i hvit sektor. Vi skriver i bestemmelsene at det er tillat med fortøyninger i farledsareal 
såframt det ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket avgjør i enkeltsaker når det gjelder fortøyninger ut i 
farledsareal.  

 

I Lov om havner og farvann (2010), så fikk kommunene noe endra forvaltningsansvar og myndighet i 
sine sjøområder, jf. §§ 7 og 9. Det som tidligere var havn ble oppheva og kommunene fikk særskilt 
plikt til å sørge for trygghet og framkommelighet i farvann i eget sjøområde.  

Kystverkets sitt ansvar i hovedled og biled slutter normalt ved inngangen til hamneområdet. 
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det betyr blant at 
kommunene skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og Kystverket søknader om 
tiltak i hovedled og biled. Vi skal i planen føre farleder fram til fergeleier og kommunale havner 

Kystverket ønsker at nødhavner og ankringsplasser inngår som formål i planen.  

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok for kommuneplannivå, og ansees som tilfredsstillende 
til å fatte vedtak på kommuneplannivå. 

 

2.12 Sosial og samfunnsmessig bærekraft 
 

MÅL: Vurdering av sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft  

Langs kysten av Trøndelag har folk levd ved, av og på havet i historiske tider. Fiskens betydning for 
livet var livsviktig og fortsatt spiller fisken en viktig rolle i verdiskapningen på Namdalskysten, både 
den som svømmer fritt i havet og den som mates i merder.  

Kommunene i Namdalen har vedtatt en fortsatt bærekraftig vekst i fiskeri- og havbruksnæringa. 
Samordnet forvaltning og interkommunal planlegging av sjøområdene står sentralt for å lykkes med 
dette. Bærekraft er en helt grunnleggende forutsetning for norsk havbruksnæring. Grunnleggende for 
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samfunn og myndigheter som setter rammene for næringen, grunnleggende for markedene og 
forbrukerne som krever bærekraftig produsert mat, og ikke minst, grunnleggende for næringen selv. 

En arealplan er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen av kommuneplanen. Næringsaktivitet 
knyttet til sjøarealene har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene, både i lokal og 
nasjonal sammenheng. Både enkelttiltak, arealinnspill og samlet vurdering av planforslaget må derfor 
vurderes i forhold til om det gir grunnlag for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene med 
hensyn til næringsutvikling og bolyst.  

Havbruk kan sammenlignes med jordbruk på land, og fiske med jakt. Selv om det kan tas ut mye mer 
mat fra naturlige fiskebestander enn hva det kan fra jakt på elg, rein og hjort, vil i det lange løp ikke 
verdens fiskerier alene kunne mette alle munner med sjømat. Havbruk er derfor nødvendig (og står i 
Norge for like stor matproduksjon som fiskeriet) på samme måte som jordbruk er nødvendig, for at 
alle skal få nok næringsrik mat. Det gjelder om å utvikle både fiskeri og havbruk på en måte som setter 
et minst mulig «fotavtrykk», som foregår innenfor trygge rammer og blir for forvaltet på en god og 
bærekraftig måte. 

Tiltakets samfunnsmessige nytte jf. Rundskriv T-2/16 - rev. oktober 2019 sier følgende:  

Innsigelses-myndigheten skal gjøre en avveining mot andre samfunnsinteresser som planen fremmer før det fattes en konklusjon 
om å fremme eller ikke fremme en innsigelse. Det skal være en høyere terskel for å fremme innsigelse mot en plan som legger 
grunnlag for tiltak som vurderes å være av vesentlig samfunnsmessig verdi, enn en plan som vurderes som mindre samfunnsnyttig. 
Innsigelsesmyndigheten skal om nødvendig gjennom medvirkningsprosessen etterspørre utredning av relevante alternativer eller 
påpeke avbøtende tiltak som antas å være gjennomførbare. I hvilken grad de alternative løsningene er gjennomførbare og 
kostnadene knyttet til disse, skal også tas med i vurderingen. Dersom det ikke finnes reelle alternativer eller avbøtende tiltak, vil 
dette svekke grunnlaget for innsigelse, forutsatt at de samlete fordelene med tiltaket vurderes å veie opp for de miljømessige 
ulempene. 

Nasjonal samfunnsmessig bærekraft: Fiskeri og havbruk har meget stor samfunnsøkonomisk 
bærekraft og eksport av sjømat er stadig stigende. God etterspørsel og priser på laksprodukter har økt 
verdiskspningsv´bidraget fra havbruksnæringa betydelig de siste årene.  
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Regjerninga forventer en flerdobling av sjømatproduksjonen.  Sammenligner vi med dagens 
produksjon ser vi at det er mulig med en flerdobling av dagens produksjon hvis man har optimale 
produksjonsforhold med tanke på miljø og økonomiske hensyn. Det forutsettes da at det tilrettelegges 
for areal til A i kystsoneplanen. 

Det blir stadig færre fiskere. Omkring 1950 var det om lag 100 000 fiskere i Norge, i 2017 var antallet 
11 300. Av disse hadde 9 500 fiske som hovedyrke. Fangstmengden i fiskeriene varierer mye fra år til 
annet. Fra 1945 til toppåret 1977 ble fangsten mer enn firedoblet, fra 0,7 til 3,4 millioner tonn. Deretter 
har den sunket til 2,5 millioner i 2018. Samtidig har det vært en stor nedgang i antall fartøyer, spesielt 
mindre enn 15m, dvs. sjarkfiske. 

  

Det siste tiåret har det også vært nedgang i antall fiskere og fiskefartøy i planområdet, til tross for et 
godt ressursgrunnlag. Fra 2009 til 2018 var det en nedgang på 166 fiskere i Trøndelag. 

 

Sysselsetting i havbruksnæringa har delvis kompensert for nedgang i sjarkfisket langs kysten og i små 
kystkommuner. I Trøndelag var det 1593 ansatte i akvakultur i 2018, noe som utgjorde 20% av alle 
ansatte i akvakultur i Norge.  
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Årets verdiskapnings- og ringveikningsanalyse fra SINTEF Ocean viser produksjonsverdi for norsk 
sjømatnæring, verdiskapning og årsverk i perioden 2014- 2019 som figurer under. 

https://www.sintef.no/globalassets/nasjonal-verdiskapning-sintef-2004-2019.pdf/ 
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Namdalen er et Norge i miniatyr med høy råvareproduksjon innen havbruk og fiske. Det finnes 
lakseslakteri, noe foredlingsaktivitet samt virksomhet innen bioteknologi (fiskevaksine) i regionen. 
Omfanget av råvareeksport og import av varer og tjenester til råvareproduksjonen er imidlertid stort. 

Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats fordelt på produksjonstype og fylke. Laks og 
regnbueørret i 2018 
 

 

I alt Matfiskproduksjon Klekkeri og settefiskproduksjon 

Tillatelser Personer Tillatelser Personer Tillatelser Personer 

Rogaland 92 458 78 294 14 164 

Hordaland 233 1535 183 1117 50 418 

Sogn og Fjordane 110 530 97 408 13 122 

Møre og Romsdal 153 730 125 505 28 225 

Trøndelag 242 1551 211 1209 31 342 

Nordland 244 1417 214 1105 30 312 

Troms  131 1006 120 900 11 106 

Finnmark  107 597 103 : 4 : 

Øvrige fylker 32 79 29 : 3 : 

Kilde: SSB 
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Regional samfunnsmessig bærekraft: Samfunnsanalyse for Namdalskysten er basert kunnskapsgrunnlag fra Rapport om 
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi, Namdal (Bjerkli, C.L et.al. 2018): https://namdalregionrad.no/wp-
content/uploads/2018/09/kunnskapsgrunnlag-biokonomi.pdf,på nøkkeltall fra Fiskeridirektoratet: 
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Noekkeltall-for-norsk-havbruksnaering og på 
nøkkeltall for fiskeriene: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Statistiske-publikasjoner/Noekkeltall-for-de-
norske-fiskeriene 

Tabellen under viser næringsutvikling i Namdalsregionen i perioden 2012 til 2017. Tallene viser en 
positiv utvikling i havbruksnæringa, men det er en samlet negativ utvikling i fiskeri, landbruk, bergverk, 
utvinning og næringsmiddelindustri. Fiske og havbruk er slått sammen under basisnæringer, og 
økninga i sysselsatte innen havbruk er egentlig høyere da fiske har hatt nedgang. 

 

I Namdalsregionen har utnytting av naturressurser knyttet til havbruksnæringen vært viktig. 
Datagrunnlaget viser ei næring er i god vekst og det har medført vekst i avledet næringsliv knyttet til 
slakting og foredling, samt produksjon og tjenesteyting.  

Figuren under viser bedrifter i Nord-Trøndelag som er avledete fra havbruksnæringa i 2013:  
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Det var tre slakterier innen laks og ørret med noe foredling (filèt) og en produsent av fiskeolje og fett 
fra fiskeavfall, samt tradisjonelt fiskemottak med noe foredling av fisken. Videre var det 8 bedrifter 
innen bearbeiding og salg av fisk, 11 innenfor utstyr og 34 innen produkt og tjenesteleverandører.  

Alt av produksjon av skjell i Namdalen blir eksportert for videreforedling utenfor regionen.  

Namdalskysten er lang og har flere gode fiskefelt, men det er likevel en stor nedgang innen den 
tradisjonelt sett store fiskerinæringen. Næringen er imidlertid fortsatt viktig på kysten som næringsvei, 
som råstoffleverandør til fiskematproduksjonen i Vikna og som grunnlag for fiskebasert turisme.  

Det er store ambisjoner om vekst innen havbruksnæringen nasjonalt, regionalt og i kommunene sine 
vedtak. Nord for Buholmråsa et det tillatt med vekst i næringa, mens det i sør er» på vent».  

Det er stort potensiale for økt verdiskaping og sysselsetting i sektoren, noe som forutsetter at det 
tilrettelegges bærekraftige areal. Bærekraftige areal vil også redusere både sykdom og lus. 

Det ligger også muligheter knyttet til produksjon av tang og tare i oppdrettsintensive områder. I dag er 
tang- og tareproduksjonen hovedsakelig basert på høsting av vill tare, hvor det hentes opp ca. 200 000 
tonn tare årlig fra havbunnen. Ifølge rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» har 
Norge et potensial til å produsere 20 millioner tonn tang og tare, noe som vil kreve store overflatearel i 
sjø. Algedyrking foregår endimensjonalt, i motsetning til matfiskproduksjon som foregår 
tredimensjonalt. 

Havbrukssektoren har et kompetansesenter i Flatanger, med samling av oppdrett- og tjenesteytende 
firma under samme tak.  

Sosial bærekraft: Attraktivitet gir en region bolyst. Bolyst arter seg som god balanse mellom inn- og 
utflytting av de ulike aldersgruppene i befolkningen. Størst mobilitet er det i aldersgruppen 25 til 45 år, 
og attraktivitet for denne gruppen har svært stor betydning for samfunnsutviklingen og rekruttering til 
arbeidsmarkedet. Viktige drivkrefter som ligger til sentraliseringen vi har opplevd de senere årene, er 
knyttet til globalisering, internasjonal konkurranse, teknologiutvikling og framveksten av 
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kunnskapsøkonomien. Kunnskapsøkonomien innebærer at tilgang på kompetanse blir en viktig 
lokaliseringsfaktor for næringslivet, som lokaliserer seg der tilgangen på kompetanse er best, og det 
er i byene.  

NHO sitt årlige kommune-NM ser på kommunene ut fra analyser av det lokale arbeidsmarkedet, 
demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal økonomi. Kommune-NM rangerer norske 
kommuner og regioner etter 19 indikatorer som er delt inn i fem hovedområder, og som gjenspeiler 
regioners og kommuners vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Datagrunnlaget er hentet fra 
Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå, med unntak av tall for sysselsatte med fagutdanning som 
høyeste utdanning, som er en spesial bestilling fra SSB, og statistikker over uføre siste fire år, som er 
hentet fra NAV. NHO kommune-NM viser ulike parametere i offentlig sektor, næringsliv og 
privatøkonomi.  

Tallgrunnlaget er fra 2019. https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/       

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport 2019 er Norges mest omfattende sjekk av kommune-
Norge. Vi har ikke tilgang på data fra KS. 

 

Kommune Ørland Åfjord Osen Namsos Flatanger Nærøysund Leka Planområdet 
totalt 

Innbyggere 

1. januar-
20 

10 323 4 288 948 15 230 1 103 9 623 557 42 072 

         

 

Flere kommuner i planområdet har mottatt penger fra havbruksfondet. Per i dag har kommunene i 
planområdet mottatt ca. 292,6 millioner i inntekter fra havbruksfondet. Det ble gjort noen mindre 
endringer i 2017. Oversikt over utbetalinger for 2020 står omtalt i planbeskrivelsen. 

 

 2017 2018 2019  

BJUGN 261 501,51 12 377 360,58 863 220,72 
 

ÅFJORD 468 245,06   20 260 173,14 6 650 172,95 
 

ROAN 711 843,29   22 412 413,31 6 723 374,70 
 

OSEN 286 440,60   13 499 250,58 6 040 024,97 
 

NAMSOS 132 925,11   
   

FOSNES 174 449,04   8 999 844,37  5 996 690,59 
 

FLATANGER 828 073,53   34 701 807,73   7 845 623,87  
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VIKNA 1 042 488,14 42 838 823,38   5 702 719,10  
 

NÆRØY 1 630 795,48   67 124 532,47 5 124 289,68  
 

LEKA 575 199,68   20 835 788,72   3 990 243,30  
 

Kommunene i planområdet 6 111 961,45 243 049 994,30 48 936 359,87  

Fylkeskommunen 1 460 012,82 76 859 624,60 1 761 073,97  

 

 

2.13 Matvareproduksjon og matvaresikkerhet 
 

Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser har satt 
matsikkerhet høyt på dagsorden – både nasjonalt og internasjonalt. Med stadig økende befolkning på 
jorden er det viktig å utnytte alle kilder til mat mest mulig effektivt.  

For lakseoppdrett er det de siste årene satt fokus på tilgangen på marine forråvarer. Dette har medført 
at stadig mer av forråvarene kommer fra landjorda, men også fra avskjær og restråstoff fra fiskeriene 
som ikke er aktuelt som menneskemat. Andre alternative kilder kan blant annet være dyrking av 
marine mikroalger, som kan inneholde store mengder omega-3. 

I dag står havbruksnæringen for stor verdiskaping og arbeid til over 20.000 mennesker langs kysten, 
inkludert store og små leverandørbedrifter og næringen har gode utsikter. I en tid da det er behov for 
økt matproduksjon og nye næringer etter oljen, ønsker både lokal- og rikspolitikerne at det å 
tilrettelegge for havbruk. 

Økt forbruk av fossile energikilder og derigjennom økte utslipp av klimagasser kan få konsekvenser for 
klimaet også i Trøndelag. Utslipp av CO2 fører både til klimaendringer og forsuring av havet. Det er 
likevel vanskelig å vurdere hvordan innvirkning økt aktivitet lokalt vil virke inn globalt. Økt produksjon 
av sjømat gjennom flere oppdrettsanlegg kan gi lokal økning av CO2 utslipp. Sjømat har likevel et 
betydelig bedre CO2-fortavtrykk enn kjøttproduksjon. Norsk sjømat eksporteres til hele verden og om 
økt produksjon av sjømat fører til reduksjon i kjøttforbruk, kan det være positivt for klima på en global 
skala. 

Matens klima-fotavtrykk er mengden drivhusgasser som slippes ut gjennom produksjon av 1 kilo mat. 
Storfekjøtt og lammekjøtt er helt klart klimaverstingene. Det skyldes framfor alt store utslipp av 
gassen metan. Tallene er samlet fra 369 andre internasjonale studier. I Norge er hoveddelen av 
storfeet melkekuer. For disse er fotavtrykket lavere enn det framgår av grafikken, fordi melkekuer også 
gir oss melk. Klimautslipp for laks er noe høyere på grunn av flyfrakt ved eksport. 
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Bærekraft er mer enn karbonfotavtrykket fra matproduksjonen. Bærekraftbegrepet omfatter også 
forurensing, biologisk mangfold og økosystemer, kultur, helse, økonomi og ressursbruk. Innenfor 
rammene til dette arbeidet har det ikke vært mulig å gjennomføre en analyse av bærekraft som tar 
hensyn til alle disse elementene. Det finnes mest håndfaste tall og litteratur på klimaeffekten av 
matproduksjon og konsum.  

Kort oppsummert er det stort samsvar mellom et kosthold som blir anbefalt for å fremme helse og et 
kosthold som er mer bærekraftig. Et slikt kosthold har blant annet av et høyt inntak av frukt, 
grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt (Nasjonalt råd for 
ernæring 2017). 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1410/B%C3%A6rekraftig%20kosthold%
2-
%20vurdering%20av%20de%20norske%20kostr%C3%A5dene%20i%20et%20b%C3%A6rekraftperspekti
v%20IS-2678.pdf  

Regjeringas handlingsplan for kosthold (2017) viser til at vi må spise mer fisk for helsa sin del. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konkrete-mal-for-bedre-kosthold/id2541825/   

Forskning viser også til at det er klimavennlig å endre kostvaner mot å spise mer fisk: 
https://forskning.no/ny-klima-mat-og-helse/dropp-storfekjott-om-du-vil-spise-klimavennlig/294368  

Forsker Claire Runge ved UiT Norges arktiske universitet, sier at dersom verdens økende befolkning 
spiser mer fisk og annen sjømat dyrket i havet, så kan mennesker i stor grad redusere miljøeffekter av 
matproduksjon på jorden, og redusere påvirkningen på verdens økosystemer og biodiversitet, både i 
hav, ferskvann og på land: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=574250&p_dim=88106  

Etter grundige statistiske modelleringer fant de ut at en kan redusere jordbruksarealet med hele 729-
747 millioner hektar globalt hvis vi erstatter deler av kjøttproduksjonen med akvakultur, dvs. et areal 
på størrelse med Kina. Hovedårsakene er at fisk og sjødyr er vekselvarme og dermed mer effektive når 
det gjelder å konvertere mat til energi og biomasse. Selv om man dyrker noe av fôret til oppdrettslaks 
på land, så kreves det mye mindre areal til det enn til å produsere samme mengde storfe. Ved å øke 
produksjonen til skjell og tare så blir det enda lavere fotavtrykk, da de ikke krever noe som helst fôr. 
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Utvidelsen av landbruk over hele verden driver utryddelsen av arter og den dramatiske utryddelsen av 
hele økosystemer. Dette vil fortsette i tide framover. Akvakultur gir oss en metode til å senke trykket 
på vårt naturlige landskap, utmark og dyreliv, mener Runge. (Halley E. m.fl, 2018). 

Matsikkerhet handler om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat, også i krisetider. Derfor er 
sjølberging viktig for matsikkerheten. Jf. regjeringa: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-
og landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/  Jf. FN er "Matsikkerhet at alle mennesker til 
enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter 
både ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god 
helse." 

Sjølforsyning er at et samfunn bør produsere så mye som mulig av maten som innbyggerne trenger. I 
krigs- eller krisetider er stabil matforsyning særlig viktig, og sjølforsyning en viktig faktor for 
matsikkerheten. Den landbaserte og sjøbaserte matproduksjonen børe fortsette å øke i takt med 
etterspørselen til en økt befolkning.  

Norge er i stor grad sjølforsynt med kjøtt, mens sjølforsyninga er lavere for den er planteprodukt. Når 
det gjelder fisk er Norge netto eksportør, dvs.vi produserer alt vi behøver av sunn sjømat innenlands, i 
tillegg til at vi eksporterer. 

Salg av slaktet laks fordelt på fylker, viser at Trøndelag står for det største volumet i 2018. 

Rogaland 64019 
     

Hordaland 172670 
     

Sogn og Fjordane 81408 
     

Møre og Romsdal 78306 
     

Trøndelag 319783 
     

Nordland 250532 
     

Troms  188398 
     

Finnmark  113476 
     

Øvrige fylker 13411 
     

Mengde er oppgitt i tonn rund vekt. Kilde: SSB 

     
Internasjonal matsikkerhet: Regjeringa arbeider ikke kun for matsikkerhet for egne borgere. Gjennom 
Utenriksdepartementet og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) engasjerer Norge seg i å 
øke matsikkerheten globalt.  

I august slo FNs klimapanelet IPCC alarm og pekte på hvordan landbruket påvirker og rammes av 
klimaendringene. Selv om klimapanelet ikke peker på havbruk som en løsning, er FNs 
matvareorganisasjon tydelige på at havbruk må gi et større bidrag til den globale proteinproduksjonen. 

Klimapanelets resultater er forskningsbaserte og viser til at vi må endre og se på alternativer til 
landbasert mat. Landressurser er begrenset og under press, og i dag kommer kun 6,5% fra havet og 
33% fra dyreproduksjon på land. 
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Klimaavtrykket fra nesten all sjømatproduksjon er bedre enn på land, og har potensiale til å bli bedre 
med kortreiste forråstoffer. FNs matvareorganisasjon FAO tydelige på at havbruk må gi et større 
bidrag til den globale proteinproduksjonen. Den globale ledertrøya forplikter oss også til å gjøre 
utviklingen på en bærekraftig måte – spesielt i et klima- og miljøperspektiv. 

Med voksende befolkning og økende global velstand forventes det at matbehovet i 2050 vil være 
omkring 60-70 prosent større enn i dag. Denne maten kan vi ikke produsere i norsk havbruksnæring, 
men norske forskningsaktører og norsk industri kan bidra med løsninger som gjør at resten av verden 
får tilgang til sunn og klimavennlig mat, noe som vil bidra til bedre global matsikkerhet. 

 

 

3 Konsekvensutredning av akvakultur etter innspill 
 

3.1 Etablering av nye områder med akvakultur- enbruks A-områder 
 

Dype og strømsterke lokaliteter blir foretrukket ved lokalisering av oppdrett. De har god vannutskifting 
i merdene og god selvrensingsevne på bunnen. Ulempen med god strøm er at vannforflytning kan 
bidra til spredning av lus og til høy egensmitte over store avstander. 

Følgende innspill til etablering av akvakulturtiltak ble mottatt av Namdal Regionråd innen fristen: 

KU Område Kommune Kommentar Innspill fra 

1 Horta Nord Leka Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

2 Sklinna Leka Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

3 Krekvika Leka  Bjørøya AS 

4 Korsnesstrømmen 1 Nærøysund 4,5 og 6 er Bjørøya AS 

5 Korsnesstrømmen 2 Nærøysund behandet i samme KU Midt-Norsk AS 

6 Krekvika Nærøysund  Midt-Norsk AS 

7 Brattvika, Indre Folla Nærøysund  Midt-Norsk AS 

8 Ertbrakan Nærøysund  Bjørøya AS 

9 Bagræset Nærøysund Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

10 Fjordholman Nærøysund  Midt-Norsk AS 

11 Svinøyfjorden Nærøysund  Midt-Norsk AS 

12 Strongtaren Nærøysund  Midt-Norsk AS 

13 Arnøyfjorden Nærøysund  Midt-Norsk AS 

14 Gjerdinga Nærøysund  Bjørøya AS 

15 Hestøya Nærøysund  Bjørøya AS 
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16 Samnesodden Namsos  Midt-Norsk AS 

17 Steinan Namsos  Midt-Norsk AS 

18 Fauskan Flatanger Påvekstlokalitet Midt-Norsk AS 

19 Mefallholman Flatanger  Midt-Norsk AS 

20 Haraflesan Osen  Midt-Norsk AS 

21 Stortaren Åfjord  Midt-Norsk AS 
 

22 Frøvarp Namsos Namdal Settefisk 

23 Finnangerøya Namsos Namdal Settefisk 

24 Nesset Fiskemottak Flatanger Namdal Settefisk 
 

Områdene er konsekvensutredet og oversendt prosjektets arbeidsgruppe (kommuneplanleggere) for 
kommentarer innen 1.9.2020 

Status i kommunene etter utsending av KU for de ulike lokalitetene etter tilbakemelding  

Leka Kristin Floa Endring i KU  jf. A 3 

Nærøysund Ragnhild W. Melgård Endring i KU jf. B 12 

Høylandet Inger Hilde Solstad - 0 

Namsos Elin Skage Knappe Ingen tilbakemld. per 1.9. 2 + areal 

Flatanger Øivind Strøm Ingen tilbakemld per 1.9. 2 + areal 

Osen Odd-Robert Solvåg Ingen tilbakemld per 1.9. 1 + areal 

Åfjord Kjell Vingen Ingen merknad til KU eller bestemmelser 

16.07. 

1 + areal 

Bjugn (Ørland) Petra Roodbol-

Mekkes 

- 0 + areal 

 

Tilbakemelding på KU av innspill fra Nærøysund kommune:  

KU 9 (Bagreset): vurder å skrive om konklusjonen noe; tradisjonelt matfiskanlegg vil kunne bli forbudt ved etablering 
av marin verneplan. Et eventuelt vern her trenger ikke nødvendigvis utelukke oppdrett på skjell og vannlevende 
planter.  

Svar: I tilrådning fra miljødirektoratet finner vi følgende på s.154:. Det må unngås negativ påvirkning relatert til 
verneformålet fra havbruk i områdene. Hovedformålet med vernet er for de fleste av områdene å beskytte bunnen 
med tilhørende artsmangfold. Med bakgrunn i dette vil lakseoppdrett og annet havbruk i vannsøylen ikke 
nødvendigvis ha negativ innvirkning på verneformålet. Havbruk bør i de fleste tilfeller kunne kombineres med vern, 
men da under forutsetning av at relevante krav om overvåking av driftens eventuelle påvirkning på bunnsubstratet og 
bunndyrsamfunnene følges opp. Analyseredskapet MOM (Modellering og Overvåking av Matfiskanlegg) vil i dette 
henseende være relevant.  
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https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/vernet-natur/marint-
vern/marinverneplan_forelopigtilradning170203.pdf  

Det ble etablert tre nye marine verneområder i Nordland i 2020. I forskriftene for Visten står følgende under paragraf 
5. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser): 5b) akvakultur som ikke er i strid med verneformålet. Verneformålet 
knytter seg til sjøbunnen og vannsøylen. 

I praksis vil lakseoppdrett redusere biologisk mangfold i bunnsediment på grunn av høyere organisk belastning og 
derfor være i strid med verneformålet. 

Taredyrking vil mørklegge bunnen under og redusere/endre biologisk mangfold på bunnen og vil derfor være i strid 
med verneformålet. 

Blåskjell vil falle av snorene og lande på bunnen. Det kan tilføre bunnen organisk materiale som kan påvirke biologisk 
mangfold i bunnsedimenet. 

Marin fisk vil, slik som lakseoppdrett, bidra til organisk belastning på bunnen.  

Lukka anlegg for fisk vil bidra til skyggelegging av bunnen og endre biologisk mangfold. 

Konklusjonen av marine verneområder er så usikker at den bør bli stående. 

KU 4, 5 og 6: litt tynn beskrivelse av påvirkning på vill anadrom laksefisk for Korsnesstrømmen 2. Inn- og utvandring? 
Tenker at beskrivelsen er litt for generell da elva er ei viktig lakseelv lokalt sett.  Ellers har vi ingenting å bemerke. 
Redigeres til: Kvistenelva er ei viktig lakseelv lokalt sett, og etablering av oppdrettsanlegg for anadrom fisk kan 
påvirke inn- og utvandring av laks. I oppsummering av KU: kan påvirke inn- og utvandring av anadrom fisk 

 

Tilbakemelding på KU av innspill fra Leka kommune: 

Planfaglig vurdering 
Det står følgende beskrivelse av planstatus i alle tre forslag til KU (Sklinna, Horta og Krekvika): 
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer akvakultur, 
og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er kommet inn et konkret innspill 
og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet.  

Beskrivelsen av planstatus for arealbrukskategorien 6001 i Leka kommune er ikke korrekt. Det er den første 
setningen som blir feil (understreket). I kommeplanens arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern 
av sjø og vassdrag (6001) et kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur! Det er bestemmelsene til 
arealformålet 6001 som bestemmer om akvakultur er inkludert eller ikke! Det er derfor viktig i alle saker der konkrete 
tiltak skal vurderes, at man vurderer tiltaket opp mot bestemmelsene til arealbrukskategorien, inkludert de juridisk 
bindende temakartene som bestemmelsene henviser til.  

Endres til: I kommeplanens arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et 
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur.  

Vi har også gjennomført en overordnet KU ved å se på smittemessige forhold knyttet til etablerte 
lokaliteter (kap.6.1). Det er også gjennomført overordnet KU på organisk belastning i nye innspill og i 
areal med dårlig vannutskifting (kap. 4.2.). 

Planforslagets konsekvens for miljøverdiene   T-2/16 - rev. oktober 2019 sier følgende: I hvert enkelt 
tilfelle må det gjøres en vurdering av de konkrete negative virkningene som planforslaget kan ha for de 
aktuelle miljøverdiene. Det er ikke tilstrekkelig at nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser er 
berørt. Konsekvensene må være av en slik karakter at innsigelse er nødvendig for å ivareta disse 
interessene, enten ved at det enkelte tiltaket alene vil kunne gi slike virkninger, eller dersom tiltaket 
sammen med andre påvirkningsfaktorer medfører en samlet belastning som tilsier at innsigelse er 
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nødvendig. Manglende kunnskap er likevel ikke automatisk et selvstendig grunnlag for å fremme 
innsigelse, med mindre det foreligger konkrete kunnskapskrav i lov, forskrift eller retningslinjer. Det må 
også foreligge en reell sannsynlighet for negative konsekvenser for nasjonale eller vesentlige regionale 
miljøverdier. I vurderingen av konsekvensene av planforslaget, må også den samlede belastningen på 
miljøverdiene tas med. 

Viser også til konsekvensutredning av sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft i kap. 2.12. 

 

3.2 Konsekvensutredning av enkeltinnspill 
 

3.2.1 1. Horta Nord i Leka kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det har kommet med innspill til ny etablering av akvakultur i nord av Horta naturreservat i Leka 
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks. Innspillet gjelder påvekstlokalitet med 
utsatt fisk på ca. 2 kg. 

 
Naturområder: Horta verneområde er i hovedsak et fuglefredningsområde med tre mindre 
naturreservat i hvor det i nord har et mindre areal med ferdselsrestriksjoner i sjø. 
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Verneområdet ved Horta er kandidat for supplerende vern. Det er ikke meldt om oppstart av 
planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort etter nmf § 42.  

Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med 
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til 
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser 
kjent med forslaget. 

§ 43.(høring av forslag til verneforskrift) 

Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder 
reglene i forvaltningsloven § 16. 

 § 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling) 

Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om 
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. 

Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om 
akvakultur i områder med supplerende vern bli konsekvensutredet.  

Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle 
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av 
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i 
området skal så langt mulig unngås.  

Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle 
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand, 
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og 
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.  
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Den foreslåtte lokaliteten ligger med senter 700m NØ av fuglefredningsområdet og 1,8km øst/nordøst 
av naturreservatet. Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved 
rullering av arealplanen. Arealet av anlegget er avmerket med rødt.  

 
Lokaliteten ligger eksponert og er beskyttet fra sør og vest mot vind og store bølger / dønninger. 
Lokaliteten ligger grunt, ca. 40-45m, og er delvis omgitt av grunnere områder. Mot sørøst er det 
derimot større dyp på190m. Strømundersøkelser ved bunnen jf. akvakulturloven vi vise om det er god 
nok bunnstrøm i området. 

 
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). I kommeplanens 
arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et 
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur. 

Da det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi 
gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet.  
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Tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er vist under. I nasjonalparker og eller naturreservat har 
bestemmelsene i tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for 
akvakultur, dette gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og til eksempel 
fuglefredningsområder har det vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det 
er Fylkesmannen som kan gi dispensasjon. Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med 
fortøyninger inn i fuglefredningsområdet. 

 

Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og 
fortøyninger inkluderes i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget 
bestemmelsesområde i farledsarealet.  

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg. 
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 
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Fiskeri: Anlegget «ramma» er plassert nordøst av gytefelt for torsk av nasjonal viktighet, A. Jf. 
fiskeridirektoratet sin database så er det registeret følgende fiskeriaktiviteter det er 5 båter som fisker 
i området.  

 
Anlegget vil etableres nordøst av gyte- og fiskefeltet for torsk, mens fortøyningene kan strekke seg inn 
i gyteområdet. Om dette er en konflikt vil avgjøres av Fiskeridirektoratet Midt-Norge jf. Akvakulturoven. 

 

Etablert akvakultur: Det er 6,4 km til nærmeste anlegg, Gåsflestaren, som drives av søker i 
nabokommunen Bindal. Denne er en midlertidig lokalitet. Det er 14,7 km til nest nærmeste lokalitet, 
Kvingra, som er en permanent lokalitet som også driver av søkere. De videre vurderingene om avstand 
gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  
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Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye 
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.  

Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog 
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har 
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi 
reduserte konflikter med vill androm fisk. 

 

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte 
friluftsområder i som er i konflikt med tiltaket. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

 

Naturtyper: 

Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget.  

Skjellsand er et vanlig bunnsediment i grunne områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. 
Skjellsand har lavt biologisk mangfold. 
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Det er også forekomster av tareskog av nasjonal verdi i området (brun innramming) ved det foreslåtte 
anlegget. Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, men fortøyninger kan gå inn i 
tareskogen. Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 49D og 48 C. 

 

Det ble registrert to arter av stor forvaltningmessig interesse. Skjeand (Anas clypteata) ble observert 
24.juni 1980 ca. 2 km sør for et mulig anlegg og det ble registrert toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 
i nabofylket 1.januar 1980.  
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I følge artsdatabanken så er det registrert teist og ærfugl nord for det foreslåtte anlegget  

 
Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å 
være i direkte konflikt med tiltaket.  

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser 
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt 
etter DN-håndbok 19  som er i direkte konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å 
treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet pga verneområder. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann 
til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Mattilsynet er generelt 
skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag.  Lukket anlegg er lite aktuelt i et 
område uten infrastruktur. 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke 
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst 
eller Mareano.  
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Det er gode strømforhold og bunnforholdene indikerer at det ikke er fare for anrikning av organisk 
materiale nord for Horta. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser (mom-B 
eller mom-C jf. akvakulturloven) og lokale strømmålinger. 

Kulturminner 

 Det er ikke konflikt med kulturminner på land eller i sjø. Det er avmerket kulturmiljø på to øyer noen 
km sør for et evt. anlegg. Avstand avhenger av om man måler fra fortøyning under vann eller fra 
ramma over vann. 

  

 

 

Beredskap og ulykkesrisiko  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  

Oppsummering 

Ny etableringa akvakultur, 
Horta Nord, Leka 
kommune 

Positiv konsekvens + Ingen konsekvens 
0-alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –tas 
ikke inn i planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
omsøkt areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  
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Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte det 
negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  må godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes av 
mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna: kommet innspill 
mot etablering av 
akvakultur i områdene 
rundt Hortavær, også 
utenfor verneområdene 

 

    

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

    

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

    

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle 
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).  
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KONKLUSJON 

 

Det er ingen umiddelbare store konflikter, med unntak av de som er på ferie i Horta.  

Tiltaket strider ikke direkte mot nasjonale og vesentlig regionale forhold og det er opp til 
Leka kommune sitt kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A 

 

 

3.2.2 2. Sklinna i Leka kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i nord av Sklinna naturreservat i Leka kommune. 
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks, påvekstlokalitet, med utsatt fisk på ca. 2 kg. 

 
Leka kommune har sendt saken på høring.  
 

Naturområder: 

Sklinna naturreservat er Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni.  
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Verneområdet ved Sklinna er kandidat for supplerende vern. Det er ikke meldt om oppstart av 
planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort etter nmf § 42.  

 

Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med 
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til 
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser 
kjent med forslaget. 

§ 43.(høring av forslag til verneforskrift) 

Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder 
reglene i forvaltningsloven § 16. 

§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling) 

Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om 
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. 

Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om 
akvakultur i områder med supplerende vern bli konsekvensutredet.  

Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle 
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av 
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i 
området skal så langt mulig unngås.  

Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle 
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand, 
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etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og 
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.  

Den foreslåtte lokaliteten ligger med senter 1,2 km nordøst av naturreservatet (senter). Det er viktig å 
respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av arealplanen. Ramma 
av anlegget er avmerket med rødt.  

 

Lokaliteten ligger eksponert, men er beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten 
ligger på ca. 30-100m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. 

 
Strømmodell Sinmod viser at det ikke kan være vannkontakt med etablerte lokaliteter. 

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). I kommeplanens 
arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et 
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur. Det er kommet inn et konkret innspill og 
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vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet. 
Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.  

 

 

Tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er vist under. I nasjonalparker og eller naturreservat har 
bestemmelsene i tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for 
akvakultur, dette gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og for eksempel 
fuglefredningsområder har det vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det 
er Fylkesmannen som kan gi dispensasjon, og ikke kommunene.  

Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med fortøyninger inn i fuglefredningsområdet, og det er 
da ikke behov for dispensasjon. 
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Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og fortøyninger inkluderes 
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i 
farledsarealet.  

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg. 
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 

 

 

Fiskeri: Anlegget vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.  
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Etablert akvakultur:  

Det er 26,4 km til nærmeste anlegg. De videre vurderingene om avstand gjøres av Mattilsynet jf. 
akvakulturloven.  

Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye 
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.  

Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog 
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har 
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi 
reduserte konflikter med vill androm fisk. 

Friluftsliv: 

 Det er et svært viktig friluftsområde ca. 1 km sør for senter i tiltaket. Friluftsområdet er et gammelt 
fiskevær, freda fyrstasjon, naturreservat og viktig fiskerihavn, som er eid av miljødirektoratet og 
kystverket. Brukes i forb. m fiskeri, undervisning, forskning, ornitolog-utfart. Det er ganske dårlig 
tilgjengelighet. 
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Friluftsområdet er en del av naturreservatet og er ikke i konflikt med et evt. anlegg. 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget, hvor mange er klassifisert 
som A-områder. Skjellsand er et vanlig bunnsediment i grunne eksponerte områder på kysten av 
Trøndelag og i Nordland. Skjellsand er en naturtype med lavt biologsk mangfold. 

 

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i 
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i 
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med 
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i 
skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut 
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter.  
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Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato, 
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya 
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i 
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) og tareskog som 
er lokalt viktige ved det foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold. 

 

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store 
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.  

Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna 
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.  
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Det er tareskog av nasjonal verdi i området (brun innramming) ved/rundt det foreslåtte anlegget. 
Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, men fortøyninger kan gå inn i tareskogen. 
Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 48C, 47B og 46A. 

Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare 
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før 
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante 
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer 
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.  

Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom 
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til 
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette 
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men 
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik 
påvirkning som lav. 

Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt 
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en 
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som 
korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er 
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

Kartet under viser Sklinna øygruppen med tilhørende tareskogsområder (grønne). De runde prikkene 
viser hvor GPS-merkede toppskarv (blå prikker) og teist (røde prikker) beiter. Den blå firkanten er 
omsøkt plassering av oppdrettsanlegget. Kartet er fra NINAs høringssvar til Leka kommune. 
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Tidligere undesøkelser som er gjennomført av NINA (2011) viser til at for både dagens aktivitet og 
fremtidsbilde (2030) er konsekvensen av akvakultur vurdert til ingen for lomvi, alke, alkekonge, krykkje, 
ærfugl, toppskarv og storskarv og til lav for gråmåke og sildemåke i Skagerrak. Kunnskapsnivået er 
relativt godt (***) når det gjelder lomvi, alke, alkekonge, krykkje, ærfugl, toppskarv og storskarv og 
usikkerheten med tallene er lav: 
https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/733.pdf 

 

 

Oppsummering av konsekvenser for sjøfugl av akvakultur ved dagens aktivitetsnivå. Artsgruppene er kodet som PD (pelagisk 
dykkende), PO (pelagisk overflatebeitende), KD (kystbundne dykkende) og KO (kystbundne overflatebeitende arter). Usikkerhet i 
vurderingene er angitt med tallene 1 (liten), 2 (middels) eller 3 (stor usikkerhet), mens kunnskapsnivå er angitt med * (dårlig), ** 
(middels) eller *** (relativ god kunnskap).  

Til sammenligning så er både konsekvensene av bifangst, utkast av fiskeavfall og uønsket fisk, 
trofiske interaksjoner og taretråling større enn konsekvensene av akvakultur. 
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Det er observert følgende arter i nærområdet av særlig stor forvaltningsinteresse: Sild Clupea harengus 
3 km nordøst 23.04.1987 og noen km sør er det observert makrell Scomber scombrus 18.09.2017, 
vandrefalk Falco peregrinus 29.09.2009 og 25.09.2013, praktærfugl Somateria spectabilis 23.06.2014, 
teist Cepphus grylle 21.10.2009, molte Rubus chamaemorus 29.07.2010., kysthumle Bombus 
muscorum 3.08.2019. 

 

Ifølge artsdatabanken så er det bl.a. registrert teist, lomvi, havhest, fiskemåke, storskarv, ærfugl og 
svartbak i de nordlige deler av naturreservatet, dvs. nærmest tiltaket. Det er også registrert flere arter i 
sørlig del. 
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Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å 
være i direkte konflikt med tiltaket.  

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i området som vurderes avsatt til A.  Naturbase viser at det i 
området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket og det er 
heller ikke gjort funn av truede arter i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper 
kartlagt etter DN-håndbok 19. Unntak kan være fortøyninger i tareskog. NINA viser til at det er 
toppskarv og teist som beiter rundt det foreslåtte anlegget, og at det ikke finnes kunnskap om 
eventuelle effekter av et slikt anlegg på artene som bruker området i sitt høringssvar til Leka 
kommune.   

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betales av tiltakshaver jf. akvakulturloven 
ved en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Det vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet pga verneområder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp 
vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. Mattilsynet er generelt skeptisk 
til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke 
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst 
eller Mareano.  
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Det er gode strømforhold, men bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av 
organisk materiale nord for Sklinna. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser, 
grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og oppover (mom-B eller mom-C jf. akvakulturloven). 

Kulturminner  

Det er ikke konflikt med kulturminner på land.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.   

Annet:  

Leka kommune har hatt tiltaket på høring, og mottatt en rekke negative innspill fra interesse-
organisasjoner og Fylkesmannen i Trøndelag. Fiskeridirektoratet og Fylkeskommunen er positive til 
tiltaket.  

Oppsummering 

Ny etableringa akvakultur, 
Sklinna, Leka kommune 

Positiv konsekvens + Ingen konsekvens 
0-alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –tas 
ikke inn i planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
verneområdene 

Fylkesmannen har 
signalisert at de vil 
komme med 
innsigelse på tiltaket? 

Fylkesmannen 
har signalisert at 
de vil komme 
med innsigelse 
på tiltaket? 

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 ikke registrert i 
det omsøkte 
arealet, med 
unntak av 
fortøyningsareal 
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Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 Registrert rundt 
omsøkt areal 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
det omsøkte 
arealet 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 Vanskelig 
tilgjengelig 
område 

noen vil oppfatte det 
negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

    

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  er godkjent av 
fiskeridirektoratet  

  

Etablert akvakultur  må godkjennes av 
mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna: Leka kommune har 
saken på høring. NINA har 
signalisert at de ikke 
ønsker tiltaket ved Sklinna 
naturreservat 

    

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant 
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VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Avbøtende tiltak kan være nødvendig i forhold til naturtyper. Fylkesmannen er imot 
tiltaket og har signalisert innsigelser. NINA som har signalisert at de ikke ønsker tiltaket 
på NRK Midt-Norge. Fiskeridirektoratet og Fylkeskommunen i Trøndelag er positive til 
tiltaket. 

 

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle 
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).  

 

Tiltaket strider ikke mot nasjonale og vesentlig regionale forhold og det er opp til Leka 
kommune sitt kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A 

 

 

KONKLUSJON 

 

 

 

3.2.3 3. Krekvika i Leka kommune. 

Søker: Bjørøya AS 

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Lekafjorden i Leka kommune. Innspillet kom 
innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks i Lekafjorden. 

  
 

Den foreslåtte lokaliteten ligger i Lekafjorden og er forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Den 
skrår brått ned fra land og mot store dyp på flere hundre meter i Lekafjorden. Bunntopografien 
indikerer en god resipient for organisk belastning. 
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Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001). I kommeplanens 
arealdel for Leka kommune er arealkategorien bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) et 
kombinertområde som ikke automatisk inkluderer akvakultur. 

Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi 
gjennomfører derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal? 

 

 

Ferdsel og farleder 

 En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger. 
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet. 
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og 
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf. 
Havne og farvannsloven § 14 a. 

Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen som er i 
konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra Kystverket. Kystverket sitt farledsareal 
(grønt areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av 
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enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi egen dispensasjon 
og justere hvit sektor i forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt 
fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.                       

 

Fiskeri: Anlegget er plassert øst av et aktivt fiskefelt, rekefalt med 2 brukere i 2003. 

Hvis fortøyningsarealet går ut i det aktive fiskefeltet så vil fiskeridirektoratet avgjøre om tiltaket skal 
etableres. Reketrålfelt i bruk blir avsatt som enbruks fiskeri i kystsoneplanen da fortøyninger fra 
akvakultur er svært ekskluderende i forhold til slepende bunnredskaper.  

Fiskeridirektoratet viser til at det er mulig å få til den vekst i akvakultur som nasjonale myndigheter 
ønsker, selv om disse områdene forbeholdes fiske. Rekefisket foregår med aktive redskaper, og 
fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil ekskludere rekefisket som skal foregå dypere enn 100m.  Andre 
typer fiske som linefiske og garnfiske er ikke hindret av fortøyninger på samme måte.  

 

 

Anlegget vil etableres nordøst av gyte- og fiskefeltet for torsk. 

 

Lakseelver i nærmiljøet: 

Det er registrert to lakseførdene vassdrag i nærmiljøet, Hillerselva og Midtgutvikelva.  
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Hillersvassdtraget ligger i luftlinje ca. 2 km sør for tiltaktet og Midtgutvikelva ca. 5,5 km mot nordøst. 

 

 
 

Det er ikke bestander av sjørøye eller sjøørret i vassdragene. Ingen av elvene har en etablert 
gytebestand av laks, kun sporadiske forekomster. 
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Etablert akvakultur:  

Det er 5,1 km til anlegget Dolman i sør som mest sannsynlig ligger i samme vannførende lag. Dolman 
Nord drives av søker i nabokommunen Nærøysund. Det er 3,5 km til nærmeste anlegg (Lekafjorden II 
som drives av Emilsen Fisk AS) på andre siden av Lekafjorden. De videre vurderingene om avstand og 
eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 
Det har vært en lokalitet for akvakultur i området tidligere. Denne er nå slettet. 

 

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder. Det er kartlagt friluftsområder i 
nærområdet.  

Sørfjellet i Gutvik ligge øst av den planlagte lokaliteten. Det er et stort turområde populært for jakt, 
fiske, bærplukking, bading og toppturer. P-plass og merket turløype fra Sørgutvikvatnet og Rossvika. 
Grillplass ved Olaslåtten og Reppavatnet. Nordsandhalsen. Søndre Sandhalsen ligger i sør. Det er en 
odde med sandstrand som blir brukt til båtutfart, strandhogg, grilling og bading. Nås lett til fots fra 
Rossvika.  
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Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Naturområder: 

 Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder.  

Naturtyper:  

Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er ikke skjellandforekomster i 
området ved det foreslåtte anlegget. Det er ikke forekomster av tareskog i området ved det foreslåtte 
anlegget. 

Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å 
være i konflikt utvidelse av tiltaket. 
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser 
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt 
etter DN-håndbok 19. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om 
etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye 
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. 
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket 
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm. 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er gjennomført lokale strømmålinger i området ved lokalitet Dolma Nord i Nærøy kommune ca. 5 
km sør for det omsøkte arealet. Bunnstrømmen er meget god, 3,6 cm/min og under10 % med 
strømsvake perioder. Dette er et strømbilde som er vanlig i overflata i mange områder. 
Maksstrømmen er oppe i 16,8 cm/sek.  

 

  

Dette bekreftes av tidligere målinger andre steder i Nærøysundet og Lekafjorden. Strømmen går 
hovedsakelig nord-østover, men er noe svakere bevegelse sør-vestover. Totalt bidrar dette strømbildet 
til å holde en mulig oppdrettslokalitet godt forsynt med friskt bunnvann, samtidig som mulig 
partikkelnedfall vil spres og nedbrytes hurtig. Partikkeltransporten (progressive vektor) går mot nord 
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(AquaKompetanse 2018). Det vil uansett være krav om nye strømmålinger på lokalitet ved en eventuell 
søknad. 

Kulturminner  

Det er ikke konflikt med kulturminner på land. I sør er det registrert to gravrøyser på odden, og et 
ukjent kulturminne i nord. 

 

 

Beredskap og ulykkesrisiko  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  

 

Oppsummering 

Ny etableringa 
akvakultur, Krekvika, 
Leka kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er 
vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Naturmangfold: 
tareskog og 

 ikke registrert  
omsøkt areal 
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ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

området ligger øst 
av aktivt fiskefelt. 
Usikkert om for-
tøyninger vil gå inn 

 

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

  Tiltaket er i 
konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 
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Anna:      

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven. 

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle 
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).  

Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor 
ikke vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14 
a). 

 

KONKLUSJON 

 

 

3.2.4 Innspill 4-6, Korsnesstrømmen ytre i Nærøysund kommune. 

 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS (rød) og Bjørøya AS (blå) 

Det er kommet tre innspill til ny etablering av akvakultur i Korsnesstrømmen i Nærøysund kommune. 
Innspillene kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.  

Innspillene i og på nordsiden av fjorden (Korsnesstrømmen 1 og Kråkvika) behandles sammen da de 
har felles utfordring i forhold til ferdsel og farled, mens innspillet på sørsiden (Korsnesstrømmen 2) 
behandles for seg. På grunn av nærhet mellom forslagene så vil alle omtales i KU 4. Det er ikke 
sannsynlig at alle innspillene kan tas med i kystsoneplanen. 

 
 

De foreslåtte lokalitetene ligger i Korsnesstrømmen, ytre.  Follafjorden er en lang (42km) og dyp fjord 
hvor hele vannutskiftinga i fjorden foregår grunne områder (12m) ved Korsneset, nord for de foreslåtte 
lokalitetene.  Det oppstår da en sterk strøm ved Korsneset og i Korsnesstrømmen ytre.  
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De tre lokalitetene ligger på gode dybder og det er gode strømforhold i Korsnesstrømmen. Det er også 
god beskyttelse mot vind og store bølger. Bunntopografien indikerer en god resipient med hensyn på 
organisk belastning når tiltakene vurderes separat. 

 
 

Planstatus i området for alle tre lokaliteter er en blanding av enbruks fiske og av kombinertområde 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer akvakultur. Det er kommet inn tre konkrete 
innspill som utløser krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur hvis det skal avsettes 
areal til enbruks A.  

Tiltakene omfatter også fortøyningsareal. 
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Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger. 
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet. 
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og 
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf. 
Havne og farvannsloven § 14 a. 

Det betyr at vi ikke kan avsette enbruks areal for akvakultur/installasjoner i kystsoneplanen hvor 
ramma (innenfor de gule markørene) er i konflikt med farledsarealet uten at planen får innsigelse fra 
Kystverket.  

 

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med både mulig anlegg og fortøyning når de 
gjelder begge anleggene på nordsiden. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad 
jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi egen dispensasjon og justere hvit sektor i 
forhold til beliggenhet av et evt. nytt tiltak. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger dypere 
enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel.  
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Anlegget på sørsiden kan godkjennes av Kystverket, under forutsetning av at fortøyningene i 
farledsarelet går dypere enn 25m. Kystverket vil behandle tiltaket ved en evt. søknad jf. 
akvakulturloven. 

 

Fiskeri:  

De tre lokalitetene som er foreslått kommer delvis ut i et gytefelt (lys grønt) og grenser mot fiskefelt 
(lys blått) hvor det i 2010 var 5-6 båter fra Trøndelag som drev torskefiske. Fiske med passive redskap 
som linefiske og garnfiske er ikke hindret av fortøyninger på samme måte som aktive redskaper (trål) 
vil være. Reketrålfelt i bruk blir avsatt som enbruks fiskeri i kystsoneplanen da fortøyninger fra 
akvakultur er ekskluderende i forhold til slepende bunnredskaper.  

 

De blå anleggene ligger i utkant av både gytefelt og fiskefelt, mens rødt anlegget vil gå inn i både 
gytefelt og fiskefelt. Korsnesstrømmen 2 går ikke inn i gytefeltet. 

 

Lakseelver i nærmiljøet:  

Det er registrert ett lakseførdene vassdrag i nærmiljøet, Kvistenelva  

 
Det er over 10km fra Kvisten elva til de foreslåtte tiltakene i Korsnesstrømmen ytre.  
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Det er god besteand av sjøørret i Kvistenelva og bestandstilstanden for laks er moderat med moderat 
påvirkning av lakselus. Det er ikke bestander av sjørøye. 

 
Kvistenelva er ei viktig lakseelv lokalt sett, og etablering av oppdrettsanlegg for anadrom fisk kan 
påvirke inn- og utvandring av laks.  

 

Etablert akvakultur:  

Det er over 5 km til de nærmeste etablerte anlegg. Den nærmeste lokaliteten (Kipholmen) drives av 
søker, mens Ternskjæret drives av Salmonord AS. De videre vurderingene om avstand og eventuell 
samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  
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Det har ikke vært lokaliteter for akvakultur i området tidligere.  

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

Det foreligger en søknad om etablering av et anlegg vest av Stasøya. Søknaden er til behandling hos 
sektormyndigheter og TFK, og ligger ca. 2,5km sør for de omsøkte lokalitetene. 

 
Naturområder:  

De foreslåtte lokalitetene er ikke i konflikt med noen form for naturområder eller vern. 

Naturtyper: De foreslåtte lokalitetene er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er registrert 
bløtbunn sør for de omsøkte lokalitetene og vest av Korsnesstrømmen, og det er registrert skjellsand 
øst av Kråkvika. 
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Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 

 De foreslåtte lokalitetene er ikke i konflikt med arter av nasjonal forvaltningsmessig interesse. Det er 
registrert oter ved Kråkvika og Korsnesstrømmen 2 i 1998, og det ble registret havelle ved 
Korsnesstrømmen 1. Det er også registrert et område for sjøorre ved Korsnesstrømmen 1 i 1998.  

Sør for alle lokalitetene ble det registrert et område med gulnebblom i 1998. 
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Friluftsliv: Det er kartlagt friluftsområder i området. Det er ikke registrert statlig sikra 
friluftslivområder.  

Kosnesstrømmen 1 og Kråkvika ligger i område «Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag». 
Korsneset/Hofles/Skaga er et viktig friluftsområde med stor brukerfrekvens. Det brukes som 
gjennomfartsområde og område for fritidsfiske både av lokale og tilreisende. Lett tilgjengelig fra 
Kolvereid og Skaga. Dette området vil være i konflikt med etablering av oppdrettsanlegg. Området 
faller også sammen med farledsarealet. 

 

Korsnesstrømmen 2 ligger i et område som omtales som «Stort turområde uten tilrettelegging». 
Området regnes som et viktig friluftslivområde med ganske stor bruksefrekvens. Utfartsområde for 
båt, fritidsfiske, uberørt område. 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Det er ikke forekomster av marine naturtyper (tareskog, skjellsand, bløtbunn, ålegras el.l. under eller 
nært de foreslåtte lokalitetene. Det er ikke registeringer i naturbasen, artsdatabanken, viktige biotpoer 
eller truede arter i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, , som synes å 
være i konflikt med de foreslåtte tiltakene. 

 

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser 
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt 
etter DN-håndbok 19. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om 
etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye 
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. 
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket 
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm. 

Strømforhold  

Strømmen i området er sterkt påvirket av tidevannsstrømmer, og det antas å gjelde hele området selv 
om vi ikke har målinger fra de omsøkte lokalitetene. 

Ternskjæret ligger 5,3 km sør: Tidligere målinger av spredningsstrømmen ved lokalitet Ternskjæret II 
viser at den er primært østlig og nordøstlig rettet, men med betydelig vannbevegelse mot vest-sørvest 
også. Gjennomsnittsfarten er relativt lav (3,2 cm/s) og strømmen på spredningsdypet kan 
klassifiseres som lite stabil (Aqua Kompetanse, 2008). Fordelingsdiagrammet angir (i prosent) 
hvordan vannmassene fordeler seg i de ulike himmelretningene (i 15˚ sektorer). Målingen ble utført på 
30 meters dyp med en måler av type Sensor Data SD-6000 (Aqua Kompetanse, 2008). Måleperiode: 
10.12.2007-14.01.2008.  

 

Smineset ligger ca. 8 km sørvest: Fordelingsdiagrammet av spredningsstrømmen ved lokalitet 
Smineset (t.v.) samt bunndyp(t.h.) angir (i prosent) hvordan vannmassene fordeler seg i de ulike 
himmelretningene (i 15° sektorer). Målingen ble gjort på 30 meters dyp mellom 21.12.2007-
21.01.2008. En måler av type Sensordata SD6000 (rotormåler) ble benyttet (Aqua Kompetanse, 2008). 

 

 

Det vil uansett være krav om nye strømmålinger på eksakt lokalitet ved en eventuell søknad. 
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Kulturminner  

Det synes ikke å være konflikt med kulturminner på land.  

 

Rein:  

Tiltakene er ikke i konflikt med flyttlei/svømmelei for rein i området. 

 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området. Det er 
mange sjøkabler av ulike slag på bunnen i området. Evt. etablering av fortøyning må klareres med de 
riktige aktører (kraftverk, vannverk el.l.) i en søknadsprosess. Vi kan ikke vise eksakte traseer av strøm 
i plankartet av sikkerhetsmessige årsaker. 
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Oppsummering Korsnesstrømmen 1 og Kråkvika: 

 

Ny etableringa 
akvakultur, 
Korsnesstrømmen 1 og 
Kråkvika,  Nærøysund 
kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og 
gytefelt 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  kan påvirke inn- og 
utvandring av 
anadrom fisk 

 

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

  registrert i omsøkt 
areal 

 

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte det 
negativt å se et 
oppdrettsanlegg 
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Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

Lokaliteten Kråkvika 
ligger ved et passivt 
fiskefelt/ gytefelt 

Lokaliteten 
Korsnesstrømm
en 1 ligger 
delvis i et 
passivt 
fiskefelt/gytefel
t 

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

  Begge tiltakene 
er i konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det vil kreves dispensasjon fra kystverket jf. havneloven. 

Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle 
sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).  

Tiltaket er i konflikt med farled og ferdsel. Kommunestyre/ FMSK kan derfor ikke 
vedta om arealet skal avsettes til enbruks A jf. havne- og farvannsloven 14 a). 

 

KONKLUSJON 
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Oppsummering Korsnesstrømmen 2: 

 

Ny etableringa 
akvakultur, 
Korsnesstrømmen 2, 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er 
vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  kan påvirke inn- og 
utvandring av 
anadrom fisk 

 

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 registrert i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

området ligger ved 
et passivt fiskefelt 
og gytefelt  

 

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
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jf. 
dyrevernloven 

Ferdsel og farleder   

 

Tiltaket er ikke i 
konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Tiltaket ligger noe ut i et i fiskefelt og må godkjennes av Fiskeridirektoratet. 
Tiltaket må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter 
at alle sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger/dispensasjoner).  

 

Kommunestyre/ FMSK kan vedta om arealet skal avsettes til enbruks A.  

 

 

KONKLUSJON 

 

 

3.2.5 7. Brattvika, Indre Folla, i Nærøysund kommune. 

 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Kolvereidvågen i Nærøysund kommune. 
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks.  
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Den foreslåtte lokaliteten Brattvika ligger ytterst i Follafjorden og er godt beskyttet mot vind og store 
bølger. Den skrår brått ned fra land mot dyp 134m dyp i Kolvereidvåen. Bunntopografien indikerer en 
god resipient for organisk belastning. 

Hele vannutskiftinga i fjorden foregår grunne områder (12m) ved Korsneset, sør for den foreslåtte 
lokaliteten.  

Innenfor terskelen er fjorden 42 km lang, 1-2 km bred og med flere basseng. Nyere oppmålinger viser 
at det dypeste bassenget er på 190 m. Kolvereidvågen ligger vel 8 km fra største dyp, adskilt av to 
terskler på ca 100 m dyp og to basseng på ca 135 m dyp. 

Topografisk kart over Kolvereidvågen med 10 m koter (Aquakompetanse 2009). Olex.kartet viser at 
Kolveridvågen er ei forholdsvis dyp bukt i Indre Follafjord.  De dypere områdene har leire, mens det 
oppe i skråningene er finsand, sand, grus og noen partier med hardbunn.  
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Kolvereidvågens strandareal er dominert av vei og naust langs det meste av strandlinja i vest og sør. I 
nord, tvers over vågen for slipen ligger småbåthavna. Utenfor småbåthavna langs nordre landet, er det 
dårlig tilgjengelighet og brattlendt. Vannarealet brukes mest til småbåttrafikk til og fra småbåthavna 
og brygger og fortøyingsplasser langs stranda i sør. Kolvereidvågen er resipient for utslipp fra 
kommunalt renseanlegg (kloakk og industriavløp), spredt bebyggelse, Moen Slipp og vanlige 
forurensninger fra tradisjonell småbåthavn. På grunn av disse utslippene blir Kolvereidvågen av folk 
flest oppfattet som menneskepåvirket og ikke spesielt rein. Det er derfor ikke vanlig med skjellsanking 
langs strendene. Derimot er det en del fiske etter hovedsakelig torskefisk. Når det gjelder bading, er 
det ikke tilrettelagte badestrender i området. Strendene er stort sett steinete og ikke spesielt 
innbydende for badende. Dette gjelder særlig områdene nærmest verftet. Bading skjer sporadisk men i 
liten grad. Det er ingen regulær skipstrafikk i området (Aquakompetanse, 2009). 

Havforskningsinstituttet fikk gjennomført marine miljøundersøkelser i Follafjorden og Gyltfjorden i 
2008. Basert på at det fra lokalt hold er det blitt hevdet at begge de undersøkte djupområdene er 
forurenset fra oppdrettsanleggene i nærheten https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-
xmlui/handle/11250/2630290 

Formålet med denne resipientundersøkelsen var å studere miljøforholdene i to fjordområder hvor det i 
lengre tid har vært drevet matfiskoppdrett. Med resipient menes her et sjøområde som mottar utslipp 
fra oppdrettsanlegget.  

Prøvestasjonene var Folla 1 og olla 2 og Gylt 1 og Gylt 2 med følgende plassering. Svarte firkanter er 
undersøkelsesområdene. Artssammensetningen i bunnprøver gir viktige opplysninger om hvordan 
miljøforholdene er i et område. 

  

Konklusjon:  

Forholdene var meget gode ved de to stasjonene i Gyltfjorden og den ene stasjonen i Follafjorden 
(Folla 1). Ved den andre stasjonen i Follafjorden (Folla 2), som ble tatt rett under der merdene nettopp 
hadde ligget, var bunnforholdene dårlige.  

Siden 2005 har Aqua Kompetanse AS overvåket vannkvaliteten i Indre Follafjord på oppdrag fra 
Marine Harvest ASA. https://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---
dokumenter/vannomrader---trondelag/ytre-
namdal/rapporter/risikovurdering_kolvereidvagen_2010_obyg5.pdf Hvert døgn bidrar tidevannet til at 
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enorme mengder vann pumpes inn og ut av fjorden. Dette bidrar gradvis til endring av tettheten i 
bassengvannet som igjen bidrar til at vannmassene lettere skiftes ut.  

Her, som i mange andre norske fjorder, registrerer vi at det kommer inn tungt, friskt havvann over 
terskelen på etterjulsvinteren. I mai 2009 ble det for eksempel registrert kaldt, salt og oksygenrikt vann 
helt ned til bunnen på 180 m (Fig 1.3.). I tillegg er Follafjorden en såkalt bølgefjord, hvor indre bølger 
også bidrar til utskifting av bassengvann gjennom året. Oksygenmåling i djuprenna ved Krekling, Indre 
Follafjorden, mai 2009. Målingene viser meget gode oksygenforhold ved bunnen. 

 
Aquakompetanse gjennomføre forundersøkelser ved Slåttvika i Follafjorden i 2019. 
https://www.naroysund.kommune.no/_f/p5/i69018df1-bae6-4ffa-b616-
4be546a62443/forundersokelse-slattvika.pdf Rapporten er også en oppsummering av tidligere 
undersøkelser i Follafjorden. 

 

 

Bunnvannet har en oksygenkonsentrasjon på 6,27 ml O2/l, som svarer til tilstand I svært god etter 
klassifiseringen for oksygen i dypvann. 
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Det er gode strømforhold i alle målte dyp med lite strømstille. Spredningsstrømmen har 
hovedkomponenter mot øst-nordøst og sørvest, og er hovedsakelig tidevannsstyrt. Bæreevne 
undersøkelsene viser gode forhold ved lokaliteten, og vurderes til å ha god kapasitet til oppdrett med 
fôring. Med anleggsdrift vil lokaliteten bli rutinemessig fulgt opp med miljøundersøkelser, og først da 
vil man få endelig svar på lokalitetens bæreevne. 

Fylkesmannen i Trøndelag viser i brev datert 19.02.2020 til at det er gjennomført tilstrekkelig 
kartlegging/vurdering av fjordens eutrofistatus med dagens produksjonsmengder av laks. De savner 
ikke supplerende utredninger som vil kunne øke kunnskapsgrunnlaget og mener derfor det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere søknaden etter forurensningsloven. Fylkesmannen har pr. i 
dag gitt tillatelse til maksimalt tillatt biomasse (MTB) i Indre Follafjord på 11 700 tonn. Avhengig av 
utnyttelsesgraden av tillatt MTB, kan årlig produksjon i Indre Follafjord bli vesentlig høyere enn 11 700 
tonn. Fylkesmannens vurderinger av bæreevnen i fjorden er basert på en samlet belastning knyttet til 
den totale biomassen som allerede er gitt.  

Konklusjon:  

Den samlete organiske belastninga i Follafjorden er høy nok under forutsetning av at det produseres 
den tillatte MTB, og det vil ikke bli gitt ytterligere utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Trøndelag. 

Planstatus i området er et kombinertområde FFFNA. Nytt vedtak som inkl. A ble gjort 13.02.2020. Det 
kreves i utgangspunktet ikke KU når området allerede er avsatt til flerbruk inkl. A. Det er kommet inn et 
konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører derfor KU av det 
konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal. 

 

Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, fôrflåte og fortøyninger. 
Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i farledsarealet. 
Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og 
beredskapsinteresser i farvannet. Dette gjelder også akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø jf. 
Havne og farvannsloven § 14 a. Tiltaket er ikke i konflikt med farled og ferdsel. 
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Fiskeri  

Tiltaket kan være i konflikt med et regionalt viktig gytefelt for torsk i Kolvereidvågen. Det forutsettes at 
Fiskeridirektoratet gir tillatelse jf. akvakulturloven. Gytefelt torsk MB er basert på 
Havforskningsinstituttet sine undersøkelser med avdrift av torskeegg og sammenfaller ikke alltid med 
fiskeridirektoratet sine registeringer.  Fiskeridirektoratet har ikke registrert gyteområde. 

 

 

Lakseelver i nærmiljøet 

 Det er registrert lakseførdene vassdrag 9,5km lengre inn i Follafjorden, Rokkelva.  
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Det er ikke bestander av sjørøye eller sjøørret i vassdragene. Ingen av elvene har en etablert 
gytebestand av laks, kun sporadiske forekomster. 

 
Etablert akvakultur:  

Det er 5,8 km til anlegget lengre inn i Follafjorden, som mest sannsynlig ligger i samme vannførende 
lag. Anlegget drives av MOWI AS. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av 
Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det har ikke vært lokalitet for akvakultur i området tidligere.  
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Friluftsliv:  

Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder. Det er kartlagt et svært viktig friluftsområde i 
Kolvereidvågen med ganske stor brukerfrekvens. 

 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

 

Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder. 

Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten ligger i et område med naturtype sterke tidevannsstrømmer, 
kartlagt etter DN-håndbok 19. Det er ikke registeringer av arter med nasjonal forvaltningsmessig 
interesse som synes å være i konflikt med tiltaket. 
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Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunnkunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A. Naturbase viser 
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 
Det er registrert naturtypen «sterke tidevannsstrømmer» kartlagt etter DN-håndbok 19. 
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

 

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning i Follafjorden er omtalt 
i denne KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved 
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye 
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. 
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket 
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm. 

Kulturminner  

Det er ikke konflikt med kulturminner på land.  
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Beredskap og ulykkesrisiko 

 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  

 

Oppsummering Brattvika  

Ny etableringa 
akvakultur, Brattvika 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og 
gytefelt 

  Registrert sterk 
tidevannsstrøm jf. 
DN-håndbok 19 

 

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

 Kolvereidvågen 
har forurensede 
sedimenter fra 
tidligere 
verfstdrift 

 Nye utslipp vil 
ikke 
godkjennes av 
fylkesmannen 
jf. forurens- 

ningsloven 
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Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

  registrert i omsøkt 
areal 

 

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte det 
negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

tiltaket ligger i et 
gytefelt med 
registrert avdrift av 
torskeegg jf. HI 

 

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

Tiltaket er ikke i 
konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Tiltaket ligger i Follafjorden som har en samlet høy organisk belastning jf. 
Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil derfor ikke gi flere utslippstillatelser i 
Follafjorden. Uten utslippstillatelse kan tiltaket ikke godkjennes av Trøndelag 
fylkeskommune jf. akvakulturloven.  

Kommunestyre/ FMSK kan vedta om arealet skal avsettes til enbruks A, men 
tiltaket vil trolig ikke kunne godkjennes jf. akvakulturloven. 

 

 

KONKLUSJON 
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3.2.6 8. Ertnbrakan i Nærøysund kommune. 

Søker: Bjørøya AS 

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Nord-Gjæslingan i Nærøysund kommune. 
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk anadrom fisk / laks.  

 
 

Lokaliteten ligger eksponert og er delvis beskyttet av grunnere områder rundt mot vind og store bølger 
/ dønninger. Lokaliteten ligger på ca. 70-150m. Det antas å være gode strømforhold ut fra eksponering 
og den dypere Blikkøyråsa vil være en meget god resipient. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil 
dokumentere eksakte strømforhold.  

 
Planstatus i området er et kombinertområde NFFFA / Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som 
inkluderer akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det 
er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører 
derfor KU av det konkrete innspillet. Om tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er usikkert.  
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Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og fortøyninger inkluderes 
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i 
farledsarealet.  

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt med anlegget. Kystverket gjør sine 
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 

 
Fiskeri:  

Anlegget «ramma» er plassert mellom to lokalt viktige fiskefelt med passive redskap, med 8 fiskere fra 
Vikna i 2002. Sør for anlegget ligger et rekefelt (aktive redskap) som sammenfaller med et gytefelt. 
Det er ikke konflikt med fiskefelt eller gytefelt.  
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Taretråling: Fortøyning fra anlegg vil være til hinder for taretråling i feltene 22B og 21A. 

 
 

Etablert akvakultur: Det er 2,8km til nærmeste anlegg i sørøst, Nordgjæslingan, som drives av AS 
Aqua, Emilsen Fisk AS og Sinkaberg Hansen AS. Den nye lokaliteten er passert mellom egne lokaliteter 
(Lyngøy 4,7 km i nordøst og Kyrøyene 4 km i sørvest. De videre vurderingene om avstand gjøres av 
Mattilsynet.  
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Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye 
driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.  

Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett og 
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har 
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi 
reduserte konflikter med vill androm fisk. 

Det er gode strømforhold og bunnforholdene indikerer at det ikke fare for anrikning av organisk 
materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser (mom-B eller mom-C jf. 
akvakulturloven) og lokale strømmålinger. Strømmodellering omtales under overordnet 
konsekvensutredning. 

 

Friluftsliv: 

Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte friluftsområder i 
som er i konflikt med tiltaket. 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Det er forekomster av viktig stortareskog (grønn innramming) nord for det foreslåtte anlegget. 
Modellert utbredelse av stortareskog > 100 000 m2 i et område med observert nedbeiting av grønne 
kråkeboller ble gjort i 2008. Tareskogen er på vei tilbake i 2020. Det er ikke registrert arter av 
forvaltningmessig interesse.  
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Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19, som synes å 
være i konflikt utvidelse av tiltaket.  

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A.  Naturbase viser 
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19 som er i konflikt 
med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet pga verneområder. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann 
til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Mattilsynet er generelt 
skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag.  Lukket anlegg er lite aktuelt i et 
område uten infrastruktur. 

Kulturminner  

Det er ikke konflikt med kulturminner på land eller i sjø.  
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Beredskap og ulykkesrisiko  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  

 

Oppsummering 

Ny etableringa 
akvakultur, Ertnbraken, 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ konsekvens    Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
områdene 

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og 
gytefelt 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i  
omsøkt areal 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte det 
negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  må godkjennes 
av 
fiskeridirektorate
t jf. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet jf. 
dyrevernloven 
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Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes 
av kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Anna:  

 

    

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Ingen umiddelbare konsekvenser. Må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune jf. 
akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort sine godkjenninger).  

 

Tiltaket strider ikke mot nasjonale og vesentlig regionale forhold og det er opp til 
Nærøysund kommune sitt kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal 
avsettes til A 

KONKLUSJON 
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3.2.7 9. Bagresæt i Nærøysund kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur vest av Vikna i Nærøysund kommune. Innspillet 
kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks, påvekstlokalitet, med utsatt fisk på ca. 2 kg. 

 
Lokaliteten ligger meget eksponert, men er beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. 
Lokaliteten ligger på ca. 30-60m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under 
lokaliteten. Det vil bli målt bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.  

 
Tiltaket ligger innenfor området som er kandidat til marin verneplan, Borgan-Frelsøy i Nærøysund 
kommune (tidligere Vikna). Det er ikke meldt om oppstart av planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort 
etter nmf § 42.  

Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med 
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til 
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser 
kjent med forslaget. 

§ 43.(høring av forslag til verneforskrift) 

Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder 
reglene i forvaltningsloven § 16. 

§ 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling) 

Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om 
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. 
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Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om 
akvakultur i områder som er kandidat til marint vern bli konsekvensutredet.  

Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle 
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av 
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i 
området skal så langt mulig unngås.  

 

Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle 
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand, 
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og 
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.  

Den foreslåtte lokaliteten ligger med ytterkant 1,5 km vest av Borgan og Frelsøy naturreservat og 
dyrelivsfredning. Området ble vernet for å «opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området», 
som del av en større verneplan i 2003. 

 

Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av 
arealplanen.  

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer 
akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er 
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører 
derfor KU av det konkrete innspillet.  
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Tiltaket omfatter også fortøyningsareal. I nasjonalparker og eller naturreservat har bestemmelsene i 
tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for akvakultur, dette 
gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og for eksempel fuglefredningsområder har det 
vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det er Fylkesmannen som kan gi 
dispensasjon, og ikke kommunene. Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med fortøyninger 
inn i naturreservatet. 

 

Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og fortøyninger inkluderes 
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i 
farledsarealet.  

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg. 
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 

Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet 

 

Fiskeri:  

Tiltaket er ikke i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt. Nordøst av tiltaket ligger et fiskefelt hvor 8 
båter og 7-8 fritidsbåter fisket torsk i 2002. 
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Etablert akvakultur: Det er 12,7 km til nærmeste anlegg, Helligholmen i sør.  

 
Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye 
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.  

Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog 
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har 
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi 
reduserte konflikter med vill androm fisk. 
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Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i nærområdet.  

 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

 

Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget, hvor mange er klassifisert 
som A-områder. En stripe av et A-område strekker seg inn under anlegget i sør. Skjellsand er et vanlig 
bunnsediment i grunne eksponerte områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. Skjellsand er en 
naturtype med lavt biologsk mangfold. 

 

 

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i 
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i 
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med 
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i 
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skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut 
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter.  

Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato, 
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya 
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i 
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) rundt det 
foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold. Ramma for anlegget bør 
ikke legges over tareskogen, men fortøyninger kan gå inn i tareskog.  

 

 

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store 
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.  

Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna 
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene. 

Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare 
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før 
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante 
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer 
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.  

Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom 
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til 
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette 
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men 
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik 
påvirkning som lav. 

Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt 
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en 
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som 
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korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er 
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

 

 

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 32B og 31A. 

Det ble registrert stasjonær toppskarv 4 og 5 km øst av tiltaket i 2019. Arten er av særlig stor 
forvaltningsinteresse.  

 

Det er ikke registeringer i området som synes å være i direkte konflikt med tiltaket.  

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i området som vurderes avsatt til A, med unntak av skjellsand 
og evt. fortøyninger som kan gå ut i tareskog.  Naturbase viser at det i området ikke er registrert arter 
av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
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at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved 
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på land nært 
omsøkt lokalitet. 

 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke 
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst 
eller Mareano.  

Det er gode strømforhold, men bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av 
organisk materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og 
strømmålinger ved bunnen og oppover (mom-B eller mom-C jf. akvakulturloven). 

 

Kulturminner  

Det er ikke konflikt med kulturminner på land.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare 
(310) i sjøen i det aktuelle området. Eksponerte anlegg krever meget gode fortøyninger jf. NS 9415. 

 

Oppsummering Bagresæt: 

Ny etableringa 
akvakultur, Bagræset, 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er 
vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
områdene 

kandidat til marin 
verneplan 

forbud ved evt. 
marin 
verneplan 

471



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 162 
 
 

 

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

  skjellsand er 
registrert i det 
omsøkte arealet, og 
mulig fortøyning i 
tareskog 

 

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

  registrert i det 
omsøkte arealet 

 

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

 utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen 
jf. 
forurensningslo
ven 

  

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke registrert i 
omsøkte areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 vanskelig 
tilgjengelig 
område 

noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
området 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes 
av kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    
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Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag 
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort 
sine godkjenninger).  

 

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og 
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt  

kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A. Tiltaket 
vil bli forbudt ved etablering av en marin verneplan. 

 

KONKLUSJON 
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3.2.8 10. Fjordholman i Nærøysund kommune. 

 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det har kommet innspill til ny etablering av akvakultur vest av Vikna i Nærøysund kommune. Innspillet 
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks. 

 
Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 40-
100m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. Det vil bli målt 
bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.  

 
Tiltaket ligger innenfor området som er kandidat til marin verneplan, Borgan-Frelsøy i Nærøysund 
kommune (tidligere Vikna). Det er ikke meldt om oppstart av planarbeidet, dvs. det er ikke kunngjort 
etter nmf § 42.  
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Nmf § 42.(kunngjøring av påtenkt verneforslag) Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med 
de viktigste følger det antas å få, i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. Forslag til 
verneområder i sjø skal kunngjøres på en måte som er hensiktsmessig for å gjøre berørte interesser 
kjent med forslaget. 

§ 43.(høring av forslag til verneforskrift) 

Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere og rettighetshavere gjelder 
reglene i forvaltningsloven § 16. 

 § 44.(tiltak ved igangsatt saksbehandling) 

Når det er foretatt kunngjøring etter § 42 kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om 
tillatelse mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. 

Når det ikke er foretatt kunngjøring eller igangsatt saksbehandling av verneforslaget, så vil innspill om 
akvakultur i områder som er kandidat til marint vern bli konsekvensutredet.  

Kandidatområder for marint vern omfattes av midlertidige retningslinjer fastsatt 6.april 2005. Generelle 
retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling Pkt. 3. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av 
eksisterende aktiviteter som kan føre til varig skal i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i 
området skal så langt mulig unngås.  

Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medfør varig skade i forhold til de fleste aktuelle 
verneformål og verneverdier er: sprenging og boring på sjøbunnen, mudring og dumping, inkl. skjellsand, 
etablering av faste installasjoner på havbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger, bølge- og 
tidevannskraftverk. Havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette punktet.  

Den foreslåtte lokaliteten ligger sør av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning. Området 
ble vernet for å «opprettholde et harmonisk sammensatt dyreliv i området», som del av en større 
verneplan i 2003. 
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Det er viktig å respektere grensene begge veier og evt. buffersoner må tas inn ved rullering av 
arealplanen.  

 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer 
akvakultur NFFFA, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er 
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører 
derfor KU av det konkrete innspillet.  

 

 

Tiltaket omfatter også fortøyningsareal. I nasjonalparker og naturreservat har bestemmelsene i 
tilknytning til akvakultur normalt vært så strenge at det ikke har vært åpning for akvakultur, dette 
gjelder også fortøyninger. I landskapsvernområder og for eksempel fuglefredningsområder har det 
vært åpning for akvakultur gjennom dispensasjonsbestemmelsen. Det er Fylkesmannen som kan gi 
dispensasjon, og ikke kommunene. Ut fra innspillet burde det ikke være nødvendig med fortøyninger 
inn i naturreservatet. 
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Ferdsel og farleder 

En eventuell etablering av akvakultur vil det kreves et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes 
i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i 
farledsarealet.  

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller fortøyning av anlegg. 
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 

 

Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet. 

 

Fiskeri: Tiltaket vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.  

 

 

Etablert akvakultur: Det er 12,4 km til nærmeste anlegg, Helligholmen i sør og 13,6 km i nord. Det er 
4,3 km til lokalitet for fangstbasert torsk, Småholman. 
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Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området tidligere.  

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 

Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i nærområdet, men anlegget vil være synlig fra 
nærturterreng. 

 
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Det er ikke kartlagt tareskog, skjellsand eller andre marine naturtyper jf. håndbok 19. 
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Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 31B og 30E. 

 

 

Det ble registrert stasjonær toppskarv 2km nord av tiltaket i 2019 og havørn 2 km sør av tiltaket i 
2015.  
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Det er ikke registeringer i området som synes å være i konflikt med tiltaket.  

 

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ikke er registrert 
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført og betalt av tiltakshaver jf. akvakulturloven ved 
en eventuell søknad om etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye 
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. 
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket 
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm. 

 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke 
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B, mom C, Økokyst 
eller Mareano.  
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Bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av organisk materiale. Ved evt. søknad 
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og 
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven). 

 

Kulturminner Det er ikke konflikt med kulturminner på land.  

 

 

Beredskap og ulykkesrisiko  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  

Oppsummering Fjordholman 

Ny etableringa 
akvakultur, 
Fjordholman, 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er 
vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
områdene 

kandidat til marin 
verneplan 

forbud ved evt. 
marin 
verneplan 

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

 Ikke registrert 
modellert 
skjellsand 
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Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 Ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

 utslipp må 
godkjennes av 
FM jf. forurens-
ningsloven 

  

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
området 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes 
av kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø  ikke relevant   
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evt. mot installasjoner 

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag 
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort 
sine godkjenninger).  

 

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og 
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt 
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A. Tiltaket 
vil bli forbudt ved en marin verneplan. 

 

KONKLUSJON 

 

Det ble meldt oppstart av Marin verneplan etter gjennomført konsekvensutredning, og området er dermed båndlagt. 
Prosjektet mottok oppdaterte fiskeridata for området etter gjennomført konsekvensutredning. Pga. oppdatert 
informasjon har vi konkludert med å ikke inkludere Bagræset i planforslaget.  
 

 

3.2.9 11. Svinøyfjorden i Nærøysund kommune. 

 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur sør av Olsvika i Mellom-Vikna i Nærøysund 
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks. 

 

 

Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 90-
120m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. Det vil bli målt 
bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.  
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Den foreslåtte lokaliteten nord for Svinøya naturreservat. Området ble vernet i 1988 i verneplan for myr 
og er ikke i konflikt med en evt. etablering i sjø. 

 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer 
akvakultur NFFFA, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er 
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører 
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal. 
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Ferdsel og farleder  

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og ramma inkluderes i 
arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget bestemmelsesområde i 
farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken med anlegg eller 
fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. 
akvakulturloven. 

 
Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet. 

Fiskeri: Tiltaket vil ikke være i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.  
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Etablert akvakultur: Det er 7 km til nærmeste anlegg, Lyngøy, i sør.  Mattilsynet vurderer nye 
etableringer i hvert enkelt tilfelle. 

 
Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området tidligere.  

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 

Friluftsliv: Det er kartlagt friluftsområder i nærområdet, strandsone med tilhørende sjø og vassdrag i 
2019. Området har middels brukerfrekvens, men det er nesten aldri regionale og nasjonale brukere.  
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Det er utfartsområde for båtfolk og padlere på sommerstid, og omfatter ganske mange øyer. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.  Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Det er ikke kartlagt tareskog, skjellsand eller andre marine naturtyper jf. håndbok 19. 
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Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 27B. 

 

Det ikke registrert arter av forvaltningsmessig interesse.  
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Det er ikke registeringer i området som synes å være i konflikt med tiltaket.  

 

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ikke er registrert 
arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket og det er heller ikke gjort funn av 
truede arter i Artskart.  

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser (mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om 
etablering av akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil i tillegg kreve mye 
energi med å pumpe opp vann til et anlegg på land, noe som vil kreve store sjøvannsledninger. 
Mattilsynet er generelt skeptisk til fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag. Lukket 
anlegg vi også kreve infrastruktur med bl.a. strøm. 
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Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke 
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B, mom-C, Økokyst 
eller Mareano.  

Bunntopografien indikerer at det kan være fare for anrikning av organisk materiale. Ved evt. søknad 
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og 
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven). 

 

Kulturminner  

Det er ikke konflikt med kulturminner på land.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare (310) i sjøen i det aktuelle området.  
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Oppsummering Svinøyfjorden: 

Ny etablering av 
akvakultur, 
Svinøyfjorden, 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 

Følgende tema er 
vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
områdene 

  

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

 Ikke registrert 
modellert 
skjellsand 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 Ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

 utslipp må 
godkjennes av 
FM jf. forurens-
ningsloven 

  

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 i utkant av et 
lokalt friluftsliv-
område 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
området 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
jf. 
dyrevernloven 
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Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes 
av kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Må godkjennes av Trøndelag 
fylkeskommune jf. akvakulturloven (etter at alle sektormyndigheter har gjort 
sine godkjenninger).  

 

Det er ingen umiddelbare store konflikter. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og 
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt 
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A 

 

KONKLUSJON 

 

 

3.2.10 12. Strongtaren i Nærøysund kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS 

Det er kommet med innspill til ny etablering av akvakultur i sørvest av Yttervikna i Nærøysund 
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder laks.  

 
Lokaliteten ligger eksponert mot sørvest og er noe beskyttet av grunnere områder mot vind og store 
bølger / dønninger fra ulike retninger. Lokaliteten ligger dypt, på ca. 120-175m. Det antas å være 
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meget gode strømforhold i området. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vi vise eksakte 
strømforhold.  

 

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer 
akvakultur, og det utløser ikke krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er 
kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til enbruks A. Vi gjennomfører 
derfor KU av det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsarealet som er vist under. 

 

 

Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et enbruksareal slik at fôrflåte og 
ramma inkluderes i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget 
bestemmelsesområde i farledsarealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke i konflikt verken 
med anlegg eller fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad 
jf. akvakulturloven. Tiltaket er ikke i konflikt med farledsarealet. 
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Fiskeri: Fiskeridirektoratet sin database viser, i motsetning til plankartet, at anlegget vil gå delvis inn i 
et fiskefelt for torsk, dvs. passive redskaper. Vikna og omegn fiskerlag opplyste i 2002 at det er 20-30 
båter som fisker her, også fra nabofylkene. Fiskeridirektoratet skal oppdatere data fra Vikna kommune 
i 2020. 

 

Om tiltaket er en konflikt vil avgjøres av Fiskeridirektoratet Midt-Norge jf. Akvakulturoven. 

Avbøtende tiltak kan være å orientere anlegget og legge fortøyninger slik at de ikke går inn i fiskefeltet 
med passive redskaper. 

Etablert akvakultur: Det er 5,1 km til nærmeste anlegg, Helligholmen og 6,2 km til lokalitet Djuptaren 
mot sør. Videre vurderinger om avstand gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 
Det har ikke vært etableringer av akvakultur i området tidligere. Nye teknologiske løsninger og nye 
driftsformer (påvekstlokaliteter av fisk på ca. 2 kg) gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett.  
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Å tilrettelegge eksponerte areal til A er også i samsvar med Nasjonale forventninger til havbruk 2019-
2023: Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdrett sog 
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. Teknologien har 
utviklet seg mot etablering i mer eksponerte områder, samtidig som etablering utenfor kysten vi gi 
reduserte konflikter med vill anadrom fisk. 

Friluftsliv: Det er ikke kartlagte friluftsområder i som er i konflikt med tiltaket. 

 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres.  

Ytre Brosmflesa er et biotopvern etter viltloven fra 2003.  

 

495



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 186 
 
 

 

I verneplan for sjøfugl omtales området som et viktig hekkeområde for sjøfugl. Det er derimot ikke 
registrert arter av forvaltningsmessig interesse i biotopvernområdet. Ca. 2 km sørvest er det registrert 
et område med niser. 

 

Det er store skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget. Skjellsand er et vanlig 
bunnsediment i grunne områder på kysten av Trøndelag og i Nordland. Skjellsand har lavt biologisk 
mangfold. 

 

Vi har i dag liten kunnskap om hvordan matfiskanlegg påvirker skjellsandområder. Faunaen i 
skjellsand påvirkes mest sannsynlig av utslipp av organiske partikler, på samme måte som faunaen i 
bløtbunn. En sammenligning av fauna i skjellsand fra fjernpunktene i MOM C-undersøkelser med 
fauna fra bløtbunn viser at artssammensetningen er forskjellig og at man finner langt færre individ i 
skjellsand (HI, upubliserte data), noe som kan være årsaken til at skjellsandlokaliteter ofte kommer ut 
med en dårligere økologisk miljøtilstand enn bløtbunnslokaliteter. Selve skjellsanden vil ikke påvirkes 
av opdrettsaktivitet. 
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Ved en gjennomgang av de skjellsandområdene som er kartlagt og innlagt i Naturbase per dags dato, 
finner vi flest matfiskanlegg i skjellsandområder i Lofoten og på Vikna (Nordland), rundt Hitra og Frøya 
(Sør-Trøndelag). Pågående forsking vil gi bedre kunnskap om effektene av oppdrettsanlegg i 
skjellsandområder slik at overvåkning og miljøindikatorer kan optimaliseres for å passe dette habitatet 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

 

Det er også områder av tareskog som er klassifisert som A-områder (svært viktige) og tareskog som 
er lokalt viktige ved det foreslåtte anlegget. Tareskog er en naturtype med høyt biologisk mangfold. 
Ramma for anlegget bør ikke legges over tareskogen, mens fortøyninger kan gå inn i tareskogen.  

 

Stortareskog er et svært vanlig habitat i den ytre skjærgården i Norge. Mange av dagens store 
kystanlegg ligger plassert i grunne områder med tareskog i anleggenes nærområde.  

Dette gjelder særlig på Smøla (Møre og Romsdal), Frøya og Hitra (Sør-Trøndelag) og på Vikna 
(Trøndelag), men det er også en del bølgeeksponerte anlegg i de andre fylkene.  

Forskning på effekter av oppdrett på tareskog i nærmiljøet viser at både sukkertare og stortare 
etablerer seg raskt igjen hvis de blir utsatt for negative miljøpåvirkninger. Mens det kan ta 4–8 år før 
stortareskog er fullstendig rehabilitert, vokser sukkertare som er en hurtigvoksende treårig plante 
raskt tilbake. Tilstanden i tareskog kan overvåkes ved hjelp av videotransekt der man registrerer 
dekning av tareplanter og også kan estimere mengden av påvekst på tareplantene.  

Observasjoner av tilstanden i tareskog nær anlegg i Hardangerfjorden (Hansen mfl. 2011) og gjennom 
feltarbeid på Frøya der både sukkertare og stortare vokser ganske tett opptil store anlegg, gir grunn til 
å tro at man kun har små til moderate effekter av utslipp av næringssalter fra anleggene på dette 
habitatet. Med bakgrunn i dagens kunnskap vurderes påvirkningsgraden i tareskog som moderat, men 
på grunn av habitatets gode evne til å rehabilitere seg vurderer vi langtidskonsekvensene av en slik 
påvirkning som lav. 
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Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt 
spredningspotensial og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en 
evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som 
korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er 
mer sårbare og kan bruke lang tid på å rehabilitere seg. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M504/M504.pdf 

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 24D og 23C. 

 

Det er ikke registeringer som synes å være i konflikt utvidelse av tiltaket.  

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret vesentlig regionalt viktige 
eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved området som vurderes avsatt til A.  Naturbase viser 
at det i området ikke er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse som påvirkes av tiltaket. 
Det er heller ikke gjort funn i Artskart. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt 
etter DN-håndbok 19 som er i direkte konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å 
treffe beslutninger. 

 

§ 9 omhandler (føre-var-prinsippet). Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak. Tiltaket vil ikke føre irreversibel skade da havbruk regnes som et reversibelt 
tiltak. Jf. Havforskningsinstituttet så restitueres brukte lokaliteter raskt ved brakklegging. Vi vurderer 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om å treffe beslutning om at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  

§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Samlet belastning blir omtalt i overordnet 
KU, kap.4. i KU. 

Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver, kjemiske analyser og strømmålinger på flere dyp og ved bunnen 
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(mom-B evt. mom-C) vil blir gjennomført jf. akvakulturloven ved en eventuell søknad om etablering av 
akvakultur i arealet.  

§ 12 handler om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltaket vil høyst sannsynligvis ha større 
effekt på natur og miljø hvis det flyttes på land i nærliggende områder. Tiltaket vil ikke kunne flyttes på 
land nært omsøkt lokalitet. Det vil i tillegg kreve mye energi med å pumpe opp vann til et anlegg på 
land, noe som igjen vil kreve store sjøvannsledninger og strøm. Mattilsynet er generelt skeptisk til 
fiskevelferd i landbaserte anlegg slik de fungerer i dag.  Lukket anlegg og landbaserte anlegg er lite 
aktuelt i et område uten infrastruktur. 

 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Når det gjelder vannmiljø så er det ikke 
gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B og mom-C, Økokyst 
eller Mareano.  

Det er gode strømforhold og bunnforholdene indikerer at det ikke fare for anrikning av organisk 
materiale nord for Stortaren. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser (mom-
B eller mom-C jf. akvakulturloven) og lokale strømmålinger. 

Kulturminner Det er ikke konflikt med kulturminner på land eller i sjø. Det er avmerket kulturmiljø noen 
km sørvest for et evt. anlegg. Avstand avhenger av om man måler fra fortøyning under vann eller fra 
ramma over vann. 

 

 

Beredskap og ulykkesrisiko Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og skred er lite relevant ved lokaliteten. Det er ikke ras- og skredfare 
(310) i sjøen i det aktuelle området.  

 

Oppsummering: 
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Ny etableringa 
akvakultur, Strongtaren 
Nærøysund kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen Følgende tema er 

vurdert 

MILJØ     

Verneområder og 
naturområder 

 ligger utenfor 
områdene 

  

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 registrert rundt 
omsøkt areal 

  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningslov
en 

 

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se 
et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ikke registrert i 
omsøkt areal 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

området ligger 
NØ av gyte- og 
fiskefelt. Usikkert 
om for-tøyninger 
vil gå inn 

 

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
jf. 
dyrevernloven 
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