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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 kan være å orientere anlegget og fortøyninger slik at disse ikke 
går inn i fiskefeltet for torsk. 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 

 

 

3.2.11 13. Arnøyfjorden i Nærøysund kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS  

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur i Arnøyfjorden i Nærøysund kommune. Innspillet 
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks. 
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Lokaliteten ligger beskyttet mot sørvest av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 80-
90m, og topografiske forhold indikerer god bunnstrøm ved lokaliteten. Det vil bli målt strøm ved evt. 
søknad.  

 
 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som ekskluderer 
akvakultur FFFN-9, og en etablering vil være en dispensasjonssak i forhold til dagens arealplan i sjø. 
Bestemmelsene for FFFN-områder er: Tiltak eller inngrep som kan bli til hinder for utøvelsen av 
friluftslivet, eller redusere områdets kvalitet som natur- og friluftsområde tillates ikke.  

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

 

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 
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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: Tiltaket er ikke i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt registrert av Fiskeridirektoratet. Det 
forutsettes at Fiskeridirektoratet gir tillatelse jf. akvakulturloven.  

 

Gytefelt torsk MB (lilla) er basert på Havforskningsinstituttet sine undersøkelser med avdrift av 
torskeegg og sammenfaller ikke alltid med fiskeridirektoratet sine registeringer (lys grønt).   
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Etablert akvakultur: Det er 3,2km til nærmeste anlegg, Ramstadholmen i sør.  Mattilsynet vurderer 
hvert enkelt tiltak jf. akvakulturloven i forhold til avstand og smitte, og evt. samdrift. 

 

 

 

Det har ikke vært etableringer av akvakultur av laks i området tidligere.  

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 

Friluftsliv: Det er en konflikt med kartlagte friluftsområder strandsone med tilhørende sjø og vassdrag.  

Det er et stort areal som beskrives som svært viktig friluftslivområde med ganske stor brukerfrekvens 
og med stor symbolverdi. 

Det er utfartsområde for båtfolk og padlere på sommerstid. Det er fritidsfiske og badeplasser i 
området, som omfatter ganske mange øyer. 
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Reiseliv: Det er kommet et innspill fra bedrift som driver reiselivsnæring i området. Innspillet gjelder 
Arnøyfjorden hvor vedkommende driver næringsvirksomhet hovedsakelig innen utleie av kajakk og 
padleguiding. Han uttaler seg negativt med tanke på at det skal kunne etableres ytterligere 
oppdrettsanlegg i Arnøyfjorden både med tanke på padling og utfordringer med fritidsfiske. Det 
henstilles om at Arnøyfjorden også i fremtiden bør kunne romme flere næringer enn oppdrett, og at det 
må være plass til småskala bedriftene som vil utnytte naturressursene på en annen måte.  

 

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 21A. 

 

Det ble observert horndykker som beitet i området i januar 1998. Arten er av forvaltningsmessig 
interesse.  

 

Det er ikke registrert naturområder i nærområdet. 
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Det er ikke registeringer som i dag synes å være i konflikt med tiltaket. Over 20 år gamle registreringer 
av fugl bør verifiseres. 

 

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er ikke registret naturområder, vesentlig 
regionalt viktige eller nasjonalt viktige marine naturtyper i område. Naturbase viser at det i området ble 
registrert en art av stor forvaltningsmessig interesse i 1998 som kan påvirkes av tiltaket hvis den 
fremdeles er i området.  

§ 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. Kan gjennomføres analyse av samlet belastning i Arnøyfjorden hvis det vedtas å 
etablere et nytt anlegg. 

 

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. 
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Strømforhold og vannmiljø  

Det er gjennomført lokale strømmålinger sør i området.  

Bunntopografien indikerer at det er gode bunnstrømforhold og liten 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 Arnøyfjorden: 

Ny etableringa akvakultur, 
Arnøyfjorden, 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    

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. forurensnings-
loven 

kan gjennomføre 
samlet belastning i 
Arnøyfjorden hvis 
tiltaket tas inn i 
planen 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

  ligger i et viktig 
friluftsområde 

kommunens 
vurdering av 
viktig friluftsliv 

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. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes av 
mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     
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Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Annet: Tiltaket er imot 
egen arealplan i dag. 

Det er kommet innspill fra 
en reiselivsbedrift mot 
mere oppdrett i området.  

   Tiltaket er i strid 
med dagens 
plan, men kan 
tas inn som tiltak 
i ny plan. 

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).  

 

Tiltaket er i strid med egen plan og med friluftsliv. Tiltaket strider ikke mot nasjonale og 
vesentlig regionale forhold og det er opp til Nærøysund kommune sitt 
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta endringer i planen og om areal skal avsettes til 
A 

 

KONKLUSJON 

 
 
 

3.2.12 14. Gjerdinga i Nærøysund kommune. 

 

Søker: Bjørøya AS  

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur sør av Gjerdinga, nordøst av Mellom-Vikna i 
Nærøysund kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks. 
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Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer, med unntak av fra nordvest. 
Lokaliteten ligger på ca. 50-150m og skrår ut raskt ned på større dyp under anlegget. Det antas å være 
god bunnstrøm under at evt. anlegg. Det vil bli målt bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad.  

 
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. 

 

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. 
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Fiskeri: Tiltaket er ikke i være konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.  

 

Etablert akvakultur: Det er 2,8 km til nærmeste anlegg, Humulen, i sørvest.  Det er søker som driver 
lokaliteten. Mattilsynet er fagmyndighet på avstandskrav og evt. samdrift. 
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Det har vært etableringer av akvakultur av laks i Lamholmsundet 1 km vest tidligere. Strømmodellering 
omtales i overordnet konsekvensutredning.  

Friluftsliv: Det er ikke konflikt med kartlagte friluftsområder i nærområdet, strandsone med tilhørende 
sjø og vassdrag. 

 

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

 

Det er ikke konflikt med naturområder/verneområder. 
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Det er kartlagt tareskog i områdene rundt et evt. anlegg marine naturtyper jf. håndbok 19. 

 

Fortøyninger kan være til hinder for tarestråling i området i felt 32B, men modellering viser at det ikke 
er tare under anlegget. 
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Det ikke registrert arter av forvaltningsmessig interesse.  

 

Det er ikke registeringer ii 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. 
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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 strømmålinger i Lamøysundet ved tidligere etablering. Når det gjelder vannmiljø så 
er det ikke gjennomført noen form for målinger eller undersøkelser i området, verken mom-B eller 
mom-C, Økokyst eller Mareano. Bunntopografien indikerer gode bunnstrømforhold. Ved evt. søknad 
om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og strømmålinger ved bunnen og 
oppover (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven) på tiltakshaver sin bekostning. 

 

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 Gjerdinga: 

Ny etableringa 
akvakultur, Gjerdinga, 
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 

 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 
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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 
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3.2.13 15. Hestøya i Nærøysund kommune. 

Søker: Bjørøya AS 

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur nordvest av Vikna i Nærøysund kommune. 
Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfiskoppdrett av laks. Lokaliteten er avmerket med rødt. 

 
Lokaliteten ligger beskyttet mot storhavet av grunnere områder og øyer. Lokaliteten ligger på ca. 50-
70m, og grunnere områder rundt kan føre til dårlig bunnstrøm under lokaliteten. Strømforhold i sund er 
generelt gode da det er store vannvolum som skal gjennom trange sund. Det vil bli målt bunnstrøm på 
lokaliteten ved evt. søknad.  

 
Tiltaket ligger utenfor 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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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. 

 

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.  
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Tiltaket omfatter også fortøyningsareal.  

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 9,4 km til nærmeste anlegg i nord. Det ligger en lokalitet for fangstbasert 
torsk, Småholman like ved tiltaket. 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. 
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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. 

 

Fortøyninger er ikke til hinder for tarestråling da det ikke er tare i området 
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Det er ikke registrert arter av forvaltningsmessig interesse i nærområdet 

 

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.  
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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 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.  

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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Eventuelle førtøyninger må ta hensyn til kabler på bunnen. Vi kan ikke vise eksakt kabeltrasé i 
plankartet av sikkerhetsmessige årsaker. 

 

Oppsummering Hestøya: 

Ny etableringa 
akvakultur, Hestøya, 
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  

 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 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
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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 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 218 
 
 

 

3.2.14 16. Samnesodden i Namsos kommune. 

 

Søker: Midt Norsk Havbruk AS 

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

 
 

Den foreslåtte lokaliteten ligger eksponert mot nordvest og mot nord. Lokaliteten skrår bratt med mot 
store dyp og bunntopografien indikerer god resipient for organisk belastning. 

 
 

Planstatus i området er ferdselsareal. 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 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 
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: Det er ikke konflikt mellom gyteområder. I sør er det konflikt med et aktivt fiskefelt/rekefelt Ø 
Stamnes. Det er to brukere og har status A. Fortøyninger fra oppdrettsanlegg vil være i konflikt med 
aktive fiskeredskap. I nord kommer er det muligens konflikt med et passivt fiskefelt, NV Aglen med 
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status A. Det er en lokal fisker og 4-5 fiskere fra nabokommuner i 2003. Lokalt viktig etter 
kommunesammenslåing. 

 

Etablert akvakultur: Det er 6,5 km til nærmeste lokalitet med laks som drives av Salmar Farming AS. 
Det er 4,3 km til nærmeste lokalitet for torsk og ca 5 km til settefiskanlegg på land. De videre 
vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det er 
sannsynlig at nærmeste lokalitet for laks ligger i samme vannførende lag som omsøkt lokalitet. 
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 
 

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.  
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Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper, tareskog. 

 

Fortøyninger fra anlegg kan være til hinder for taretråling i felt 14D 

 
Arter: Det er ikke registrert forvaltningsmessig viktige arter i nærheten et mulig anlegg. 
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Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i Namsos kommune. Det ble i 2013 avsatt et område for 
friluftsliv på andre siden av fjorden. 

 

Det er ikke registeringer i naturbasen, naturtyper, forvaltningsmessig viktige arter eller viktige biotpoer 
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. 
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 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.  

 
 

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, 
Stamnesodden, 
Namsos kommune 

Positiv konsekvens 
+ 

Ingen 
konsekvens 0-
alternativ 

Negativ 
konsekvens    

Stor negativ 
konsekvens –
tas ikke inn i 
planen 
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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 

  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 
omsøk 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 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet 
jf. 
dyrevernloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

  Tiltaket er i 
konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    
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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 

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 

 
 

Vi fant at området rundt Jøa hadde fått gjennomført marin grunnkartlegging og lager derfor en utvidet 
KU som inkluderer marine grunnkart ved innspillet 19. Samnesodden. Data for denne kartleggingen er 
noe begrenset i forhold til avledede kartlag som er utarbeidet lengre sør i landet. 

Løsmasser er en naturressurs, som på lik linje med vann og luft er avgjørende for plante- og dyreliv. 
Kunnskap om løsmassene er nødvendig for forståelsen av prosesser i det marine miljø, og kunnskap 
om fordeling av løsmasser er viktig for en best mulig forvaltning av marine arealer og ressurser.  

Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige 
kornstørrelsesklassene i sedimenter/løsmasser. Kart som viser løsmasser/sedimenter klassifisert 
etter kornstørrelse gir en god oversikt over sedimentasjonsmiljøet og sjøbunnens beskaffenhet. Data 
kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, 
habitatskartlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv. 
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Datasettet gir en oversikt over havbunnens sedimentasjonsmiljø i området som er kartlagt. Områder 
med avsetning av finkornige sedimenter (leir/silt) indikerer svake bunnstrømmer og et rolig 
avsetningsmiljø, mens grovkornige sedimenter indikerer strømstyrke som hindrer avsetning av eller 
vasker bort finkornige sedimenter, mens det grovere (sand, grus og stein) blir liggende igjen. Kartet gir 
med dette en pekepinn på bunnstrømmenes styrke og ofte også retning.  

Kart med 50 meters koter viser jf. sjøkart at det skrått bratt ned not nord. 
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Bunntopografi med 2 m oppløsning viser det marine landskapet på bunnen og gir de store trekkene i 
topografien på havbunnen. Eksempler på marine landskapstyper i norske havområder er strandflate, 
fjorder, marine daler, kontinentalskråning og dyphavsslette. Her er vi fjordbunnen med det som ser ut 
som finere sedimenter og grunnere områder fra land, med et undersjøisk fjell øst i anlegget. 

 

 

I kystsonen er det vanlig med store variasjoner i bunntype over korte avstander. Sjøbunnen kan bestå 
av løse sedimenter av leir og silt (slam), sand, grus, stein og blokk, en kombinasjon av disse, eller bart 
fjell. Fordelingen og sammensetningen av sedimenter i de øverste 10-15 cm av sjøbunnen er nært 
knyttet opp mot geologiske prosesser og fysiske forhold, og er bestemmende for det biologiske livet 
på sjøbunnen.  
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Rosa farge i kartet er bart fjell og lys blått område er slam. 

Kartet over bunnfellingsområder under er basert på kartet Bunnsedimenter (kornstørrelse), og viser 
områder med slam på bunnen. Slambunn finnes der havstrømmene er svake nok til at finkornig 
materiale i vannmassene kan bunnfelles.  

Stor utfelling av organisk materiale i slike områder kan føre til forråtnings-prosesser, oksygensvikt i 
bunnvannet, og skade livet på bunnen og i vannsøylen. Hvis dette skjer under et oppdrettsanlegg kan 
det ha negativ betydning for fiskehelse og vekstvilkår i anlegget.  

  

Bunnfellingsområdene på denne lokaliteten er på store dyp på over 400m og har derfor ingen 
betydning for selve anlegget. 

 

Kartet under viser helling under vann. Jo sterkere rød farge jo brattere. 
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Her vises områder med helning over 30o. Dette kan være områder med fare for undervannsras. 

 
Kunnskap om fordeling av løsmasser er viktig for en best mulig forvaltning av marine arealer og 
ressurser. Ankringsforhold er basert på sedimentfordeling og dybdeforhold. I tillegg til å identifisere 
områder på bunnen med relativt godt hold for anker vises også områder der dykkere kan montere 
festebolter (fast fjell ned til ca. 30m dyp).  

Data kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, i forbindelse med 
installasjoner på sjøbunnen osv. Dette er nyttige data både for de som planlegger lokaliteter for 
fiskeoppdrett, og for havnemyndigheter.  

Kart over ankringsforhold er basert på kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse), dybde og skråning. 
Ankring av større skip og tilrettelagte nødhavner krever bedre kart over ankringsforhold enn det som 
finnes i dag.  
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Kartet angir om det lar seg gjøre å grave i sjøbunnen samt stabiliteten på bunnsedimentene. Kartet er 
basert på kart over bunnsedimenter (kornstørrelse), bunnsedimenter (dannelse) og helning på 
havbunnen. Det vil for eksempel være vanskelig å grave en stabil grøft i sand som transporteres langs 
bunnen med bunnstrømmer. I mange tilfeller vil en unngå slike områder og heller legge en grøft i 
bunnsedimenter som ligger mer i ro. Kartet kan brukes i forbindelse med planlegging av kabel- og 
rørledningstraseer.  

  
Ut fra informasjon om sedimentasjonsmiljø kan det videreutvikles andre tema som f.eks. 
bunnstrømmer, sedimenttransport, miljøgiftdistribusjon osv. Datasettene kan anvendes som underlag 
i overordnet areal- og miljøplanlegging, habitatskartlegging, sårbarhetsanalyser, 
konsekvensutredninger i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.  
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3.2.15 17. Steinan i Namsos kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS 

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

 
 

Den foreslåtte lokaliteten ligger forholdsvis eksponert med unntak av mot sørvest. Det er grunnere 
områder i nord og vest som beskytter mot dønninger fra storhavet. Lokaliteten skrår bratt ut mot 
større dyp mot nord. Bunntopografien indikerer meget god resipient for organisk belastning. 

 
Planstatus i området er et kombinertområde FFNF 9 som ekskluderer akvakultur.  Det utløser krav om 
KU for å gjøre om arealet til enbruks A /flerbruk inkl. A, 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 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. 

 

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med fortøyning av anlegg. Kystverket gjør sine 
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  I dette tilfellet vil fortøyninger går 
dypere enn 25m. Kystverket tillater generelt fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til 
hinder for ferdsel.                       

 

Fiskeri: Det er konflikt mellom etablering av et anlegg vestområdet av Steinan NØ hvor 8-10 fiskere fra 
kommunene i nærheten fisker med passive redskaper. Vi antar at det er et lokalt viktig fiskefelt hvor 
kommunen selv kan gjøre sine prioriteringer. 
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Etablert akvakultur: Det er 7,9 km til Geitryggen hvor det er lakseoppdrett og 7,4 km til en 
torskelokalitet. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. 
akvakulturloven. Det er 5,1km til den andre omsøkte lokaliteten. Strømmodellering omtales under 
overordnet konsekvensutredning. 

 
Naturområder: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen form for naturområder. Steinan og 
Flottra naturreservat ble etablert i 2003 som en del av verneplan for sjøfugl. Førtøyninger får ikke gå 
inn i naturreservatet.  
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Arter: Det er registrert sildemåke i verneområdet i 2010. 

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

Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med noen marine naturtyper. 
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Fortøyninger fra anlegg kan være til hinder for taretråling i felt 16A. 

 
 

Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i gamle Namsos kommune. Det antas at det ikke er 
viktige friluftsliv-områder ved anlegget ut fra beliggenhet. 
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Det er ikke registeringer i naturbasen, forvaltningsmessig viktige arter, viktige naturtyper 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 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 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. Det er ikke relevant å flytte tiltaket på 
land.  

 

Kulturminner  
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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: 

Ny etableringa 
akvakultur, Steinan 

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 arealet 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 
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Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

  

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 

   

Anna:      

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 

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 jf. 
havne- og farvannsloven 14 a). 

 

 

KONKLUSJON 

 
 
 
 

3.2.16 18. Fauskan i Flatanger kommune. 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS 

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

 
Lokaliteten ligger eksponert mot sørvest, men er noe beskyttet mot storhavet av grunnere områder og 
øyer 5-6 km mot sørvest. Lokaliteten ligger på ca. 13-140m, og i dypere områder i nordøst kan det 
være fare for anrikning av organisk materiale pga. grunnere områder rundt og mulig dårlig bunnstrøm 
Det vil bli målt bunnstrøm på lokaliteten ved evt. søknad. Det bør muligens vurderes å trekke anlegget 
lengre mot sørvest. 

 
Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer 
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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 fortøyningsareal. 

 

Ferdsel og farleder   

Tiltaket er ikke i konflikt med hvit sektor, ferdsels og farledsarealet. Kystverket gjør sine vurderinger av 
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 

 
Fiskeri: Tiltaket er ikke i konflikt med fiskeri og/eller med gytefelt.  
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Etablert akvakultur: Det er 5,1 km til nærmeste anlegg i sør, som drives av søker og som sannsynligvis 
ligger i sammen vannførede lag. Det er 6,8 km til nærmeste anlegg i øst, som drives av andre eiere, og 
som sannsynligvis ikke ligger samme vannførende lag.  

 
Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

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 kartlagt friluftsområder i Flatanger kommune. Det antas at det ikke er konflikt 
med viktige friluftsområder. 
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Naturområder: Det er ikke konflikt med avsatte naturområder. 

 

 

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

Naturtyper: 

Det er skjellandforekomster i området ved det foreslåtte anlegget. 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 modellert 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) i området rundt 
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 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 5E og 4D.  

 

 

Det ble registrert stasjonær ærfugl nordvest av tiltaket i 1982 og svartbak på småøyene rundt i 2016. 

 

Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter 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 området som vurderes avsatt til A, med unntak av skjellsand 
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og evt. fortøyninger som kan rekke ut i tareskog.  Naturbase viser at det i området ikke er registrert 
arter av 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 ikke kunne flyttes på land nært 
omsøkt lokalitet. 

 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er ikke gjennomført lokale strømmålinger på lokaliteten. 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 i nordøst. 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.  
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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. I 
eksponerte areal er det viktig med gode fortøyninger. 

 

Oppsummering Fauskan: 

Ny etableringa 
akvakultur, Fauskan, 
Flatanger 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 

 ligger utenfor 
omsøkt areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig, hvis laks 
vandrer så langt ut i 
havet 

 

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 Ikke registrert i 
omsøkt areal 
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Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

 utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen 
jf. 
forurensningslo
v 

  

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke kartlagt i 
omsøkt areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 vanskelig 
tilgjengelig 
område 

  

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 
evt. mot installasjoner 

 ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 ikke relevant   
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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 Flatanger kommune sitt 
kommunestyre/planutvalg/FMSK å vedta om areal skal avsettes til A 

 

KONKLUSJON 
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3.2.17 19. Mefallholman i Flatanger kommune. 

 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS 

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur sør for Bjørøya i Flatanger kommune. Innspillet 
kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks. 

 
 

Den foreslåtte lokaliteten ligger forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Lokaliteten ligger på ca 
70m og skrår ut mot ei dypere renne mot vest. Bunntopografien indikerer god resipient for organisk 
belastning. 

 
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 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 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 
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven, men i dette tilfellet må kystverket gi 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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Fiskeri: Det er ikke konflikt mellom etablering av et anlegg og fiskerier. Lilla areal viser et lokalt viktig 
gytefelt Mursteinfjorden / Knottfjorden (gytefelt MB) hvor kommunen selv kan gjøre sine prioriteringer.  

 

Etablert akvakultur: Det er 3,2 km til Makrellskjæret som drives av Salmar Farming AS og 4 km til 
Kvalrossskjæret som drives av søker. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres 
av Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det er lite sannsynlig at nærmeste lokalitet ligger i samme 
vannførende lag. Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 
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. Lyngværet 
fuglefredningsområde ligger ca. 1km vest av den foreslåtte lokaliteten.  

561



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 252 
 
 

 

 
Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper, skjellsand. 

 
Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper, tareskog. 
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Fortøyninger fra anlegg kan være til hinder for taretråling i felt 8C og 7B. 

 
Arter: Det er registrert ærfugl, havørn og svartbak i området rundt et mulig anlegg. 
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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 konflikt utvidelse av tiltaket. Til orientering så er det ikke er samsvar mellom totale marine 
naturtyper t.v. og de enkelte naturtypene hver for seg t.h. i Miljødirektoratets database øverst til høyre.  

 
 

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 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 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. 

Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder i Flatanger kommune. Det er lite sannsynlig at tiltaket er 
i konflikt med viktige friluftsområder.  

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: 

Ny etableringa 
akvakultur, 
Mefallholman, 
Flatanger 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 
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Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  

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 arealet 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes 
av fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

  

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    
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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). 

Anlegget kan orienteres slik at kun fortøyninger under 25m går inn i 
farledsarealet 

 

KONKLUSJON 

 

AVBØTENDE TILTAK 

 

 

3.2.18 20. Haraflesan i Osen kommune. 

 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS 

Det er kommet innspill til ny etablering av akvakultur ved Haraflesan, sør for Buholmråsa i Osen 
kommune. Innspillet kom innen 1.mai 2020 og gjelder matfisk av laks. 

  
 

Den foreslåtte lokaliteten ligger eksponert, men grunnere områder rundt kan beskytte mot vind og 
store bølger/dønninger. Lokaliteten ligger i ca. 80-90m lang ei dypere renne. Bunntopografien indikerer 
en god resipient for organisk belastning. 
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Planstatus i det omsøkte arealet er delvis enbruks akvakultur (rosa) og delvis et kombinertområde 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer akvakultur (lys blå), 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 større/endret areal til enbruks A i kombinertområde. Vi gjennomfører derfor KU av 
det konkrete innspillet. Tiltaket omfatter også fortøyningsareal? Usikker 

 

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.  

                

 

Fiske: Anlegget er plassert vest av et krabbefiskefelt og nordvest av et reketrålfelt. 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. Det er ikke konflikt med fiske. 

 
 

Til orientering så samsvarer ikke fiskeridirektoratets ulike areal sammen med areal plan i sjø for Osen.  

Fiskeridata bør koordineres i ny plan.  
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Etablert akvakultur: Det er 3,1 km vest av nærmeste anlegget Nordre Skokkeløy. Det er søker som 
driver anlegget. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. 
akvakulturloven.  

 
Tiltaket ligger 10,6 km sør for Buholmråsa, som er «buffersone» mellom produksjonsområde 6 
Nordmøre og tidligere Sør-Trøndelag og produksjonsområde 7 tidligere Nord-Trøndelag og Bindal. 
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Det har ikke vært lokalitet for akvakultur i området tidligere.  

Strømmodellering omtales under overordnet konsekvensutredning. 

 

Friluftsliv: Det er ikke kartlagt friluftsområder, andre friluftsområder, på øyene i nærområdet.  

 

 

Til orientering så er hele kommunen kartlagt som ulike former for friluftsområder: 
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Det synes ikke å være konflikt mellom tiltaket og friluftsliv. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

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

 

Naturtyper: Det er skjellandforekomster i området nord for 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.  
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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 påvirkes ikke av organisk 
belastning. 

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 tareskog av nasjonal verdi i området (brun innramming), nord og vest av det foreslåtte anlegget. 
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. 

 

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

Det ble registrert havelle i området med omsøkt tiltak i 1986. Arten er av forvaltningsmessig interesse.  

 
Det er ikke registeringer i naturbasen, viktige biotpoer eller truede arter i området som i dag synes å 
være i konflikt med tiltaket. Over 30 år gamle registreringer av fugl bør verifiseres. 

 

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 ble registrert en art av stor forvaltningsmessig interesse i 1986 som kan påvirkes av 
tiltaket hvis den fremdeles er i området. 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. Det er liten sannsynlighet for organisk 
belastning ved lokaliteten. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU. 
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Prinsippet i § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver. Videre 
undersøkelser med grabbprøver og strømundersøkelser (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 vil kreve infrastruktur med bl.a. strøm. 

 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er gjennomført lokale strømmålinger øst av området, Nordre Skokkeløy.  

Bunntopografien indikerer at det er gode bunnstrømforhold og liten fare for anrikning av organisk 
materiale.  

 

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. Det går 
en sjøkabel ved anlegget, som det blir viktig å hensynta ved evt. fortøyninger. 
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Oppsummering: 

Ny etableringa 
akvakultur, Haraflesa, 
Osen 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 arealet 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  alltid mulig  

Modellert 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 arealet 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte 
det negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
omsøkt arealet 

  

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   

 

  Tiltaket er i 
konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

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.  

Fortøyninger må hensynta sjøkabel. 

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).  

Søker kan etablere dialog med Kystverket på eget initiativ. 

 

KONKLUSJON 
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3.2.19 21. Stortaren i Åfjord kommune 

Søker: Midt-Norsk Havbruk AS 

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

 
Lokaliteten ligger i Linesfjorden og er eksponert mot vind og bølger fra sørvest. Den ligger på ca. 40-
60m og skrår raskt ned mot store dyp på flere hundre meter sørvest i Linesfjorden. Bunntopografien 
indikerer en god resipient. 

  
 

Planstatus i området er et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) som inkluderer 
BV-1 som ikke har begrensning innenfor de relevante arealformålene og i BV-2 hvor det ikke tillates 
akvakulturanlegg med anadrom laksefisk. Arealformålet her er BV-1. BV som inkluderer A utløser ikke 
krav om KU for å kunne søke om etablering av akvakultur. Det er derimot 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 for ramme, og avmerke fôrflåte og 
fortøyninger inkluderes i arealet. Fortøyninger kan være arealformål AF eller A-25m eller eget 
bestemmelsesområde i farledsarealet.  

Det gis ikke tillatelse til tiltak (jf PBL §20-1, havne- og farvannsloven §27), inngrep eller bruk som kan 
være til hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt biled og lokalled (jf. småbåtled i 
plankartet) (11-11 pkt3).  

 

Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i ikke i konflikt med anlegg eller fortøyning av anlegg. 
Kystverket gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket tillater 
generelt fortøyninger som ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel.        
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Fiskeri: Det er aktive fiskefelt sør og nord for det planlagte anlegget. Jf. fiskeridirektoratet sin 
database så er det ingen informasjon tilgjengelig og bruk av feltet, men det er avsatt som regionalt 
viktig. Fortøyningsarealet bør ikke gå ikke ut i det aktive fiskefeltet. 

 

 

 
Etablert akvakultur: Det er 1,5 km til senter i anlegget Ratvika i sør som mest sannsynlig ligger i 
samme vannførende lag. Ratvika drives av annen aktør: Refsnes Laks AS og Salmar farming AS. Det er 
1,9 km til nærmeste anlegg (Jektholmen, som også drives av Refsnes Laks AS og Salmar farming AS) 
på andre siden av Linesfjorden. De videre vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av 
Mattilsynet jf. akvakulturloven. Det har vært ikke vært akvakultur på lokaliteten tidligere.  
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Strømmodell Sinmod viser at anleggene sannsynligvis ligger i samme vannførende lag. 
Strømmodellering vil bli gjennomført i overordnet konsekvensutredning.  

 

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

 
Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder. Det er heller ikke konflikt med kartlagte 
friluftsområder i området.  
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Det er kommet innspill til planen fra en interesse-gruppe «Havbruksfri sone utenfor Lysøysundet» som 
ønsker følgende areal uten mer havbruk. Arealet ligger sør for det konkrete innspillet. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres. 
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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 forekomster av bløtbunn noen km fra 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 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 ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 eller 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. Det er ikke fare for høy samlet organisk 
belastning, da det er gode strømforhold jf. bunntopografien. 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. Undersøkelsene betales av tiltakshaver. 

§ 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. 

 

Strømforhold og vannmiljø  

Det er gjennomført lokale strømmålinger i området der de nærmeste lokalitetene ligger.  

Bunntopografien indikerer at det er gode bunnstrømforhold og liten fare for anrikning av organisk 
materiale. Ved evt. søknad om etablering er det krav om miljøundersøkelser, grabbprøver og 
strømmålinger ved bunnen, i vannsøyla og i overflata (mom-B evt. mom-C jf. akvakulturloven). 

 

Kulturminner 

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

Ny etableringa 
akvakultur, Stortaren, 
Åfjord 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 
det omsøkte 
arealet 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
det omsøkte 
arealet 

  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 
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Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 ikke registrert i 
det omsøkte 
arealet 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

  noen vil oppfatte det 
negativt å se et 
oppdrettsanlegg 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
det omsøkte 
arealet 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  må godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

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 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 

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

Kommunestyre/planutvalg/FMSK skal vedta om arealet skal avsettes til A KONKLUSJON 
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3.2.20 22 Frøvarp i Namsos kommune  

Søker: Aquakompetanse AS på vegne av Namdal settefisk AS 

Det er kommet innspill til økning av akvakulturareal i Lauøyfjorden/Lyngholmfjorden i Namsos 
kommune. Det har tidligere vært oppdrett av matfisk ved lokaliteten. Areal som er avsatt inkl. A i eldre 
arealplaner er ofte små og inkluderer ikke fortøyninger i samsvar med dagens behov og krav. 

 

  
Lokaliteten ligger i en fjord og er forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Den skrår ned fra land 
og mot store dyp på flere hundre meter i Lauvøyfjorden/Lyngholmfjorden. Vi har ikke strømmålinger 
fra området, men det finnes marine grunnkart. 

 

 
Planstatus i området er delvis et kombinertområde Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) inkl. A og 
delvis ferdselsareal. Det er kommet inn et konkret innspill og vi skal vurdere å avsette området til 
enbruks A evt. AF i farledsarealet da tiltaket også omfatter fortøyningsareal. 
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Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, 
fôrflåte og fortøyninger. Fortøyninger under 25m kan være arealformål AF. 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 stripet areal) er i konflikt med både anlegg og fortøyning av anlegg. 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.  

                      

 

Fiskeri: Anlegget er plassert øst av et rekefelt. En liten del av rekefeltet vil være i konflikt med 
fortøyninger i nordvest. 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.  
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Det ligger et gytefelt MB (eggavdrift) NØ i arealet og gytefelt (intervju fiskere) NV i arealet.  

 

Lakseelver i nærmiljøet: 

Det er registrert ett lakseførende vassdrag i nærmiljøet, Kaldklauelva, sør for tiltaket. Vi finner ikke 
opplysninger om elva i lakseregisteret. 
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Nasjonal laksefjord: Det er ikke tillatt med etablering av anadrom oppdrett av fisk i nasjonal 
laksefjord. Grensen for nasjonal laksefjord ligger ca. 3 km sør av tiltaket.  

 
Etablert akvakultur: Det har vært en lokalitet for akvakultur i området tidligere. Denne er nå slettet. 
Det er 3,1km til anlegg Vedøya i nord/nordøst og 3,6km til anlegget Årnes i vest/nordvest. De videre 
vurderingene om avstand og eventuell samdrift gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 
Det finnes marine grunnkart i området. Kartet under viser bunntopografi som er nyttig både ved 
etablering, drift og prøvetaking (grabbprøver) ved et eventuelt anlegg.  
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Marine grunnkart viser at de er store sedimenteringsområder i arealet. Sedimenteringsområder 
indikerer svak bunnstrøm, noe som er uheldig ved intensivt oppdrett. Svak bunnstrøm er veldig viktig i 
grunnere områder, mens bunnstrømmen betyr mindre ved større dyp. Slambunn finnes der 
havstrømmene er svake nok til at finkornig materiale i vannmassene kan bunnfelles. Stor utfelling av 
organisk materiale i slike områder kan føre til forråtningsprosesser, oksygensvikt i bunnvannet, og 
skade livet på bunnen og i vannsøylen. Hvis dette skjer under et oppdrettsanlegg kan det ha negativ 
betydning for fiskehelse og vekstvilkår i anlegget.  

 

 
Marine grunnkart viser en kornfordeling med deler av arealet (grønt) som består av sand og mudder 
med større stein og blokker. Kornfordelinga indikerer ikke sterk bunnstrøm. 

 

 

 

Brune felt viser areal med helling over 30 grader. Det synes ikke å være fare for undervannsras i 
arealet. 

591



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 282 
 
 

 

 

Ankringsforhold er nyttig for de som planlegger lokaliteter for fiskeoppdrett. I tillegg til å identifisere 
områder med gode forhold (riktig sedimenttype) for ankring av oppdrettsanlegg og fartøyer, vises det 
hvor det kan monteres festebolter (fast fjell ned til ca. 30 m dyp).  

 
 

Friluftsliv: Det er registrert i hele kommunen, dvs. i tidligere Namsos kommune. 
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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 eller marin 
verneplan. 

Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er registrert 
nasjonalt viktig oksygenfattig fjor nordøst av tiltaket. 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 av 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. 

Det er registrert ærfugl vest av tiltaket i 1998 og det er registert gulbrun storpigg (sopp) ute i 
sjøarealet. Det sistnevnte er en landsopp og må være feil i kartfestinga.  
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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) og strømmålinger på lokalitet 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 ikke gjennomført lokale strømmålinger i området. Det er ikke registrert dårlig vannmiljø, 
utslippspunkt eller grunnforurensning i området. 

Kulturminner Det er ikke konflikt med kulturminner på land. I øst er det registrert en gravrøys og et 
stabbur. 
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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. Det er registrert en sjøkabel som ligger langs land i arealet. Denne 
må tas hensyn til ved evt. etablering. 

 

Oppsummering: 

Utvidet etablering av 
akvakulturareal, 
Frøvarp, Namsos 
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  

 ikke registrert  
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 
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Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 Registrert i hele 
kommunen-feil? 

  

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 et rekefelt, men 
gytefelt i nordlig 
del. Usikkert om 
for-tøyninger vil gå 
inn 

 

Etablert akvakultur  må godkjennes 
av mattilsynet jf. 
akvakulturloven 

  

Ferdsel og farleder   

 

Fortøyningsare
al må 
godkjennes av 
Kystverket jf. 
akvakulturloven 

 Tiltaket er i 
konflikt med 
kystverkets 
farledsareal   

Reiseliv  Ikke relevant   

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. 

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

 

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

 

3.2.21 23 Finnangerøya i Namsos kommune  

Søker: Aquakompetanse AS på vegne av Namdal settefisk AS 

Det er kommet innspill til endring av avsatt akvakulturareal. I innspillet bes det om at det skraverte 
området (lilla) i figuren blir avsatt til akvakultur. Dette på bakgrunn av at oppdrettsanlegg med 
overflatedel og fortøyningsliner ikke skal ligge på dispensasjon fra gjeldende arealplan. Det være seg 
dagens plassering, og en eventuell fremtidig opprettelse/utvidelse av anlegg.  

 

Planstatus i området er delvis et kombinertområde inkl. A (NFFFA6), uten A (FNFF6), farledsareal og 
friluftsområde. Vi har konsekvensutredet å avsette området til enbruks A og AF i farledsarealet da 
tiltaket også omfatter fortøyningsareal. Det er per i dag en lokalitet som ligger på dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver ber om å få endret arealet tilpasset dagens plassering og evt. 
framtidig plassering. Etter kommunesammenslåing så ligger framtidig lokalitet i samme kommune 
med ulike arealformål. Det er kun fortøyninger som vil gå ut i tidligere Fosnes kommune. Arealet 
strekker seg også noe inn i NS 1. Sauøya, Finnangerøya, Barøya som er friluftsområder i sjø og 
strandsone (§ 11-8 pkt. c). Kommunestyret kan bestemme om deler av arealet fra friluftsområdet skal 
inngå i akvakulturarealet eller ikke. 
 

 
Lokaliteten ligger i en fjord og er forholdsvis beskyttet mot vind og store bølger. Den skrår ned fra land 
og mot store dyp på flere hundre meter i Raudsunda. Det finnes marine grunnkart i området. 
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Ferdsel og farleder En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et areal som omfatter ramma, 
fôrflåte og fortøyninger. Fortøyninger under 25m kan være arealformål AF. 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. 

Kystverket sitt farledsareal (grønt skravert areal) er i konflikt med fortøyning av anlegg. Kystverket gjør 
sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. Kystverket tillater generelt 
fortøyninger som ligger dypere enn 25m og som ikke er til hinder for ferdsel. Vi forutsetter at det er 
førtøyningsareal dypere enn 25 m hvis arealet avsettes til AF. 

                      

 

 

Fiskeri: Anlegget er ikke i konflikt med fiskeri.  
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Det finnes marine grunnkart i området. Kartet under viser bunntopografi som er nyttig både ved 
etablering, drift og prøvetaking (grabbprøver) ved anlegget.  

 

Marine grunnkart viser at det ikke er sedimenteringsområder i arealet hvor selve anlegget ligger. Svak 
bunnstrøm er veldig viktig i grunnere områder, mens bunnstrømmen betyr mindre ved større dyp.  

 
Marine grunnkart viser en kornfordeling hardbunn under selve anlegget (rosa) og sedimenteringsbunn 
i dypere fjord (blått) Kornfordelinga indikerer god bunnstrøm under anlegget. 
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Brune felt viser areal med helling over 30 grader.  

 

Ankringsforhold er nyttig å kjenne ved lokaliteter for fiskeoppdrett. I tillegg til å identifisere områder 
med gode forhold (riktig sediementtype) for ankring av oppdrettsanlegg og fartøyer, vises det hvor det 
kan monteres festebolter (fast fjell ned til ca. 30 m dyp).  

600



Kystsoneplan for Namdalen og Fosen  Konsekvensutredning og ROS 
 
 

 

side 291 
 
 

 

  

Friluftsliv: Arealet strekker seg også noe inn i NS 1. Sauøya, Finnangerøya, Barøya som er 
friluftsområder i sjø og strandsone (§ 11-8 pkt. c). Kommunestyret kan bestemme om deler av arealet 
fra friluftsområdet skal inngå i akvakulturarealet eller ikke. 

 

 

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 eller marin 
verneplan. 

Naturtyper: Den foreslåtte lokaliteten er ikke i konflikt med marine naturtyper. Det er registrert 
nasjonalt viktig oksygenfattig fjor nordøst av tiltaket. Det er ikke skjellsandforekomster i området ved 
det foreslåtte anlegget. Det er ikke forekomster av tareskog i området ved det foreslåtte anlegget. 

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

Vannmiljø: Det er ikke registrert dårlig vannmiljø, utslippspunkt eller grunnforurensning i området. 

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: 

Utvidet etablering av 
akvakulturareal, 
Finnangerøya, Namsos 
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 

 Ingen endring   

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter  

 Ingen endring   

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

 Ingen endring   

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 Ingen endring   

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

 Ingen endring   

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

  Arealet går noe inn 
i etablert 
friluftsområde i sør 

 

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 Ingen endring   

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen endring   

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  Ingen endring   

Etablert akvakultur  Inge endring   

Ferdsel og farleder   Fortøyningsarea
l må 
godkjennes av 
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 Kystverket jf. 
akvakulturloven 

Reiseliv  Ikke relevant   

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

 Ingen endring   

Næringsutvikling   Ingen endring   

Kommuneøkonomi  Ingen endring   

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

 Ingen endring   

Anna:      

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Fortøyninger kan strekkes lengre ut i farledsarealet under 25m. 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal gå inn i friluftsområde NS1 
eller ikke. 

 

Tiltaket med å utvide akvakulturarealet med AF i farledsarealet tas inn i planen 

 

KONKLUSJON 

 

3.2.22 24 Nesset fiskemottak i Flatanger kommune  

Søker: Aquakometanse AS på vegne av Namdal settefisk AS 

Namdal settefisk AS søker om endring av arealformål i arealplanens sjødel ved Nesset fiskemottak. 
Det bes om at det skraverte området (lilla) blir avsatt til enbruks akvakultur. Dette på bakgrunn av at 
ventemerd-anlegget med overflatedel og fortøyningsliner ikke skal ligge på dispensasjon fra gjeldende 
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arealplan. Det være seg dagens plassering, og en eventuell fremtidig utvidelse/endring av anlegget. 

 

Planstatus i området er et kombinertområde inkl. A som ønskes avsatt til enbruks A.  

 
 

Fiskeri: Det er ingen konflikt med fiskeri. Ventemerdene ligger i gytefelt MB som viser avdrift av 
torskegg registrert av Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt gytefelt for 
kysttorsk gjennom «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper.» Områdenes avgrensning 
bare basert på eggtellinger og HI bruker strømmodeller og gjør beregninger av eggenes drift.  
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Det er ingen konflikt med ferdsel og farleder, friluftsliv, naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 utkvitteres, naturområder, naturtyper eller kulturminner. Det 
er ikke registrert dårlig vannmiljø, utslippspunkt eller grunnforurensning i området. 

 

Oppsummering: 

Utvidet etablering av 
akvakulturareal, 
Nesset, Flatanger 
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 

 Ingen endring   

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter  

 Ingen endring   

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

 Ingen endring   

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 Ingen endring   

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

 Ingen endring   
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Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 Ingen endring   

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 Ingen endring   

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen endring   

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  Ingen endring   

Etablert akvakultur  Inge endring   

Ferdsel og farleder   

 

Fortøyningsarea
l må 
godkjennes av 
Kystverket jf. 
akvakulturloven 

  

Reiseliv  Ikke relevant   

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

 Ingen endring   

Næringsutvikling   Ingen endring   

Kommuneøkonomi  Ingen endring   

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

 Ingen endring   

Anna:      

RISIKO OG 
SÅRBARHET 

    

Skred, direkte ras i sjø 
evt. mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det ble ikke funnet konflikter med etablering av enbruks A område. 

 

Tiltaket med å etablere enbruks A tas inn i planen. 
KONKLUSJON 
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3.3 Etablering av utvidede/nye områder med A flerbruk inkl. A 
 

Det er kommet innspill om å avsette nye areal til akvakultur fra Salmar AS (grønt areal). Arealene de 
ønsket avsatt var inndelt i viktige og mindre viktige areal. Vi har ikke skilt på viktighet av areal i 
konsekvensutredningen, da vi ikke har kriterier for ulik viktighet ved avsetting av areal til A i arealplaner 

Hvert produksjonsanlegg er pålagt en sikkerhetssone; en minsteavstand mellom hvert anlegg; som 
først og fremst skal sikre mot ulik smitte mellom fisk i forskjellige anlegg. Vanlig avstand mellom 
hvert anlegg er fem kilometer. Sikkerhetssonene er ikke stengt for annen bruk av sjøarealet. I et 
normalt stort produksjonsanlegg kan man i løpet av en periode på 1,5-2 år produsere åtte millioner kilo 
oppdrettsfisk, avhengig av temperatur og vekstbetingelser for fisk. 

Prinsipper for KU av areal-innspill fra Salmar: 

• I deler av arealene som det er gitt innspill på så er det allerede avsatt A for akvakultur, 
som enbruk eller flerbruk inkl. A og det er da ikke krav om KU. Disse blir ikke 
konsekvensutredet.  
 

• Nasjonalt viktige og vesentlig regionalt viktige areal til fiske, natur er også fjernet fra 
arealet som skal konsekvenutredes, da vi vet at etablering av A i disse arealene blir 
møtt med innsigelser fra sektormyndighetene og vil forlenge planprosessen. 

 

• Det samme gjelder nasjonale laksefjorder og marine verneområder. Vi har ikke 
mulighet, myndighet eller kapasitet til å gjennomføre nasjonalpolitiske diskusjoner og 
vurderinger i dette planarbeidet, med unntak av taretråling. Se egen utredning om 
taretråling. 

 

• Vi har også ekskludert ferdselsareal fra arealinnspillene, da kommunene ikke har 
anledning til å avsette enbruks akvakultur i farledsarealet. Farledsarealene blir 
flerbruks akvakultur inklusive A. Førtøyninger under 25m godkjennes derimot i 
farledsarealet og dette omtales i bestemmelsene. Alle tiltak som er planlagt i 
farledsarealet skal omsøkes og godkjennes av Kystverket som konkrete enkelttiltak. 

 

Vi gjennomfører KU av differansen, hvor det vurderes planstatus, skytefelt, kartlagt friluftsliv, 
kulturminner på land, farleder, dybdeforhold, viktige lakseelver hvis nært land, etablert akvakultur, 
naturområder, naturtyper med mer. Arealinnspill er konsekvensutredet fra nord mot sør slik som 
enkelttiltakene ble. Blå og røde areal viser også innspill til tiltak fra bedrifter som er konskvensutredet 
som enklettiltak i kap.3.1. 

Følgende innspill til etablering av nye områder med A eller flerbruksområder med A ble mottatt av 
Namdal Regionråd innen fristen. Arealinnspillene er fra Salmar AS. 
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KU  Område/areal Kommune Kommentar 
 

3.3.1 Raudsunda Nye Namsos 
  

3.3.2 Folda Namsos 
  

3.3.3 Halmøya nord Flatanger 
  

3.3.4 Haraflesan øst Osen 
  

3.3.5 Haraflesan vest Osen 
  

3.3.6 Skjervøyan vest og nord Osen 
  

3.3.7 Sandøya  Åfjord   
 

3.3.8 Værøya øst Åfjord  KU av detaljert innspill 
 

3.3.9 Gjæsinga nord Åfjord  KU av detaljert innspill 
 

3.3.10 Flæsafjorden Åfjord  KU av detaljert innspill 
 

3.3.11 Lauvøya vest Åfjord Innsigelse fra FM 2020  

   
  

 
 

Planområdes nordlige del: PO 7 Nord for Buholmråsa. Kartet under viser areainnspill fra Salmar AS 
som er konsekvensutredet.  
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Planområdes midtre og sørlige del: PO 6. Kartet under viser opprinnelig areainnspill fra Salmar AS 
som er konsekvensutredet. Det er fjernet areal som inneholder A, og nasjonalt og vesentlig regionalt 
viktige areal til natur, fiskeri med mer. 

 

 

3.3.1 Raudsunda i Namsos kommune  

Det er kommet innspill om å avsette areal i Raudsunda i Namsos kommune til akvakultur.  

Forslagsstiller: Salmar AS. Det er også kommet et konkret innspill om enkelttiltak helt nord i arealet. 
Dette er konsekvensutredet i kap. 3.1. KU 16. Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det 
mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. 
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Arealet ligger beskyttet i fjorden, med unntak av nordlig del. Det antas å være gode strømforhold og 
dyp og det er flere etableringer av akvakultur midt og sør i arealinnspillet. Strømundersøkelser jf. 
akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved en eventuell søknad om etablering.  

 
 

Ferdsel og farleder 

Kystverket sitt farledsareal dekker det meste av innspillet og kommunene kan ikke legge ut området 
som til å inkludere enbruks A jf.  Havne- og farvannsloven. Kystverket behandler enkeltsaker om 
etablering av akvakultur jf. akvakulturloven og tillater generelt fortøyninger når de ligger dypere enn 
25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da 
de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven. 

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger 
inkluderes i arealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er i konflikt med det foreslåtte arealet 
langs sørøst, mens fortøyninger kan være arealformål AF og hvis de ligger dypere enn 25m.  
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Fiskeri: Det er et rekefelt nord i arealet og sør i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i 
aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men den samme problemstillinga gjelder ikke for passive 
fiskefelt (garn og line) sør i sundet. 

 

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivsområder eller kartlagte friluftsområder eller 
kulturminner i som er i konflikt med det foreslåtte arealet. Tidligere Fosnes kommunen har lagt ut et 
friluftsområde (Fri7 Stonga Brakstadodden som er sjøområder som er «element» av Olav Duuns steder) 
og som dekker nordvestlige del av innspillet. 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

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 flerbruk inkl. A. Det 
er ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 eller 19»  som er i 
konflikt med tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. 

Det er en liten forekomst av tareskog (brun innramming) helt nordvest i arealet. Det er utarbeidet en 
egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen. 
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§ 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.  

Det er en nasjonal laksefjord 15 km sør/sørøst av sørlige deler av arealet. Sørlige deler av arealet har 
flere lokaliteter med akvakultur.  

 

 

Et avsatt areal til enbruks akvakultur mellom Fri7 og farledsarealet i nordvestlig del ligger godt utenfor 
grensene til nasjonal laksefjord med nærmere 10km mot nordøst og nærmere 15km mot sør/sørvest. 
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§ 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Gjennomført. 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. 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. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

Vurdering av Raudasundet nord til enbruks A-område. Det finnes marine grunnkart i arealet. 

Da store deler av areelinnspillet ikke er aktuelt for akvakultur pga farled og etablert akvakulltur, samt 
rekefelt og låssettingsplass, så har vi lagt å utrede det nordøstølige delen av innspillet til enbruks A. 

 
Etablert akvakultur: Det hhv 4, 5,6 og 5,8 km til de nærmeste etablerte anlegg De videre vurderingene 
om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  
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Det er gode dybdeforhold og antas å være gode strømforhold i det avsatte arealet. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
er lite relevant ved lokaliteten. Det kan være ras- og skredfare i sjøen i det aktuelle området da det er 
helling over 30 grader (brune ruter). 

 

Oppsummering 

Nytt enbruks A–areal ved 
nord i Raudsundet i 
Namsos  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 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 registrert vest for 
foreslått areal 
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Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som skjemmende 
utsikt 

  

Forsvaret 

 

    

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  Ikke registrert i 
arealet, må 
godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  må godkjennes av 
mattilsynet jf. 
dyrevernloven 

Kort avstand mellom 
etablerte anlegg 4km 

 

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     

Befolkningsutvikling og 
sysselsetting 

arbeidsplasser    

Næringsutvikling  ringvirkninger    

Kommuneøkonomi havbruksfondet    

Matvareproduksjon og 
matvaresikkerhet 

klimavennlig 
proteinproduksjon 

   

Avbøtende tiltak  Førtøyninger av 
anlegg 

må ikke hindre trafikk til nasjonal låssettingsplass 

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 undervannsras?   
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Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i avsatt areal. 

Tiltaket strider ikke mot andre nasjonale og vesentlig regionale forhold og deler av 
arealeinnspillet (grå trekant) avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå 
ut i farledsarealet. 

Arealet, med unntak av farledsarealet avsettes til enbruks A. Det kan bli aktuelt med 
fortøyninger ut i friluftsarealet. Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes 
til enbruks A. 

KONKLUSJON 

 

3.3.2 Folda i Namsos kommune  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal mellom farledsarealene i Folda i Namsos kommune til 
akvakultur.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er 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 med vill androm fisk. 

 

En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger 
inkluderes i arealet. Kystverket sitt farledsareal (grønt areal) er ikke konflikt med det foreslåtte arealet. 
Fortøyninger kan være arealformål AF og ligge dypere enn 25m.  

Det er samtidig kommet et innspill om å ikke etablere akvakultur i området vest av Jøa. Innspillene er i 
konflikt med hverandre. Kommunestyret har vedtatt KPN med formål «Å sikre bærekraftig 
verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen». Innspillet 
tas ikke til følge. 
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger mot 
vest og mot nord avhengig av plassering. Det er gode dybdeforhold i arealet. Det antas å være gode 
strømforhold ut fra eksponering og de dypere områdene indikerer gode resipientforhold. 
Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuell søknad 
om etablering.  

 
Planstatus er ulike arealformål, hvor farledsarealet er avsatt uten A. Farledsarealet til Namsos 
kommune stemmer ikke overens med farledsarealet til Kystverket. Kystverket behandler enkeltsaker 
om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de 
ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i 
flerbruksområder, da de uansett gjør sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. 
akvakulturloven.  
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Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftslivområder, friluftsaktiviteter eller kartlagte 
friluftsområder eller kulturminner i som er i konflikt med det foreslåtte arealet. 

 

Etablert akvakultur: Det ikke etablert akvakultur i eller i nærområdet av det foreslåtte arealet. De videre 
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven. 

  
Fiskeri: Det er flere passive fiskefelt (lys blå) i utkant av arealinnspillet som er oppdatert i 2018. 
Feltene i kontakt med arealinnspillet står oppført med 8 brukere fra hjemkommunene og 
kommunestyret kan vurdere om arealet kan avsettes til akvakultur. Fortøyninger fra akvakultur 
ekskluderer fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling, men det samme gjelder ikke for passive 
fiskefelt (garn og line). 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er forekomst av tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) i det foreslåtte 
arealet. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.  

 

Det er to mindre naturreservat i og rundt øyene Steinan og Aldgården. Det er registreringer i 
naturbasen og artsdatabanken i naturreservatene Steinan (toppskarv og svartbak) og Aldgården, samt 
naturtyper tare og skjellsand i området. jf. 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_marine_hb19. I begge 
naturreservatene er det forbud mot oppdrettsanlegg og disse utelukkes fra flerbruksarealet inkl. A.  
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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 er ikke registret vesentlig regionalt viktige eller nasjonalt viktige marine naturtyper i eller ved 
området som vurderes avsatt til flerbruk inkl. 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. Ved tiltak (jfr pbl kap. 20) skal nml §8-12 
utkvitteres. Gjennomført. 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. 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. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

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. Arealet 
ligger i et område som kystverket definerer med «sannsynlighet for ulykke ved utslipp», noe som 
forøvrig gjelder mesteparten av kystnorge der det ferdes båter. 
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Oppsummering: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Folda i Namsos 
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 

 registrert i 
foreslått areal og 
unntas 

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 registrert tare og 
skjellsand i 
foreslått areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Marine ressurser, 
skjellsand og tare 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 Ikke relevant fra 
land 

  

Forsvaret 

 

    

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  registrert i utkant 
av arealet, må 
godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  Ikke i eller i 
nærområdet 

  

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

Reiseliv     
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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 er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser.  

Tiltaket strider ikke mot andre nasjonale og vesentlig regionale forhold og deler av 
arealet, med unntak av naturreservatene, avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 
25m kan gå ut i farledsarealet. 

Arealet, med unntak av naturreservatene, avsettes flerbruk inkl. A. Kommunestyret kan 
bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 

 

3.3.3 Halmøya nord.  Flatanger kommune  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur nord av Halmøya i Flatanger kommune.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er 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 med vill anadrom fisk. 
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Arealet ligger delvis beskyttet mot vind og store bølger / dønninger, med unntak av deler av arealet 
som ligger mot nord/nordvest. Det er gode dybdeforhold i deler av arealet, og det antas derfor å være 
gode strømforhold ut fra eksponering mot åpent hav uten grunne terskler. De dypere områdene 
indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte 
strømforhold ved eventuell søknad om etablering.  

  
Etablert akvakultur: Det er etablert tre anlegg for akvakultur i det foreslåtte arealet. De videre 
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  
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Ferdsel og farleder: 

 En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og fortøyninger 
inkluderes i arealet. Kystverket behandler enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. akvakulturloven. 
Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de ligger dypere enn 25m og ikke er til hinder for 
ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da de uansett gjør sine 
vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  

 

 
Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt nord i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i 
aktive fiskefelt, for eksempel rektråling. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og line). 
Fiskeridirektoratet må godkjenne evt. etablering som får konsekvenser for rekefeltet hvis det er av 
vesentlig regional betydning. I dag er det en fisker fra nabofylket som fisker i rekefeltet. 

 

Friluftsliv: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder eller andre friluftsområder  
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Kulturminner: 

 På land vest av arealet er det et regionalt kulturminneområde avmerket med lyst brun 
(kulturminneplan 1995). Det grønne arealet er et forslag til KULA Kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra Riksantikvaren). 

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er noe tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) i arealet. Det er utarbeidet en 
egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.  

 

Det er et naturvernområde nordøst av arealinnspillet.  
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Det er område med arter av særlig stor forvaltnings-messig nordøst av arealinnspillet som 
sammenfaller med naturområdet. Det er registert flere svartbak. 

 

 

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet.  Det er registrert arter av forvaltningsmessig 
interesse nordøst av arealet. Det er registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» i arealet. 
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 etter noen år. 
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. Gjennomført. Samlet belastning blir omtalt i overordnet KU, kap.4. i KU. 
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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. 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. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

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: 

Nytt areal som 
inkluderer A i Halmøya 
nord, Flatanger 
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 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: 
tareskog og 
ålegraseng, korallrev og 
rødlistearter og gytefelt 

 registrert noe 
tare og 
skjellsand i 
foreslått areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Forurensing av 
vannmiljø og 
sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og 
rekreasjon, barn og 
unge  

 Ikke registrert i 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og 
støy, bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som estetisk 
forurensning å 
se et 
oppdrettsanleg
g 
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Kulturminner og 
kulturmiljø 

 registrert på 
land i foreslått 
areal 

  

SAMFUNN OG 
ØKONOMI 

    

Fiskeri  registrert 
rekefelt nord i 
arealet og må 
godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressurslove
n 

  

Etablert akvakultur  tre anlegg i 
arealet 

  

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 

Det er ikke konflikter med andre nasjonale eller vesentlig regionale interesser i 
areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå 
ut i farledsarealet. 

 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 
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3.3.4 Haraflesan øst. Osen kommune  

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur øst av Hasraflesan i Osen kommune.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er 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 med vill androm fisk. 

 

Det er et innspill om enkelttiltak i samme areal. Tiltak 20 Haraflesan er det gjennomført KU på i kap. 
3.1. 
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger, 
med unntak av deler av arealet som ligger eksponert mot øst og vest. Det er gode dybdeforhold i deler 
av arealet, og det antas derfor å være gode strømforhold ut fra eksponering. De dypere områdene 
indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte 
strømforhold ved eventuell søknad om etablering. Det er hvit sektor i arealet pga hovedled. 

 
Planstatus er kombinasjon av akvakultur, fiske og bruk- og verneområder. 

 

 
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. 
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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 store deler av arealet. Kystverket gjør sine vurderinger av 
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  Kystverket kan 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.  

Etablert akvakultur: Det er etablert ett anlegg for akvakultur øst det foreslåtte arealet. De videre 
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 

  
Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt øst av og i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer 
fiske i aktive fiskefelt, for eksempel rektråling. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og 
line). Fiskeridirektoratet må godkjenne evt. etablering som får konsekvenser for rekefeltet hvis det er 
av vesentlig regional betydning. I dag er det en fisker fra nabofylket som fisker i rekefeltet. 
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Friluftsliv og kulturminner: Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder eller andre 
friluftsområder som kan være i konflikt med arealet.  

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er ikke tareskog (brun innramming) eller skjellsand (grå innramming) sørvest som er i konflikt med 
foreslått areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.  

 

Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet, men det er område med arter av særlig stor 
forvaltnings-messig nord av og i arealinnspillet.  
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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 er registrert arter av forvaltningsmessig 
interesse nord for arealet. Det er ikke registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» sørvest i 
arealet. 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 etter noen år. 
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. Gjennomført. 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. 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. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

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: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Haraflesan øst, Osen 
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 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 Ikke registrert noe 
tare i foreslått 
areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  
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Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 Ikke registrert 
iforeslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som estetisk 
forurensning å se 
et 
oppdrettsanlegg 

  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  registrert rekefelt 
i arealet og må 
godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  Ikke i arealet   

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

 Store deler av 
arealet er 
hovedled 

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 

Store deler av arealet er farledsareal hvor kystverket må godkjenne etableringer. Det er 
ikke konflikter med andre nasjonale eller vesentlig regionale interesser i areainnspillet 
som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet. 

 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 
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3.3.5 Haraflesan vest. Osen kommune  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur vest av Hasraflesan i Osen kommune.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er 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 med vill androm fisk. 

 
Det er kun det gule arealet hvor det er krav om KU, men innspillet omfatter den mørkere grønne delen. 
Resten av den mørkere grønne arealet er allerede inkludert A. 
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger, 
med unntak av deler av arealet som ligger eksponert mot nord. Det er gode dybdeforhold i deler av 
arealet, og det antas derfor å være gode strømforhold ut fra eksponering. De dypere områdene 
indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte 
strømforhold ved eventuell søknad om etablering.  

 

 
Planstatus er kombinasjon av akvakultur, tareskog markert som fiske (blå og gul markering) og bruk- 
og verneområder inkl. A. 

 

 
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. Vi 
har valgt VKA. Det kreves tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og 
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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 store deler av arealet. Kystverket gjør sine vurderinger av 
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  Kystverket kan 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.  

 
Etablert akvakultur: Det er ikke akvakultur i arealet per i dag, men det er kommet innspill på en 
lokalitet like øst av arealet. De videre vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet 
jf. akvakulturloven.  
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Fiskeri: Det fiskers krabber, hummer og leppefisk fra strandsonen ned til ca. 40m i alle sjøområdene i 
kommunen av fiskere fra hjemkommunen. Akvakulturfortøyninger bør kunne kombineres med 
krabbefiske med avbøtende tiltak. Midt i arealet er det pigghå som er rødlistet. Direktefiske er nå 
forbudt, men kan tas som bifangst. Arealet med pigghå avsettes til enbruks fiske. 

 

Naturområder, friluftsliv og kulturminner:  

Det er ikke registrert naturområder, statlig sikra friluftsliv-områder, andre friluftsområder eller 
kulturminner som kan være i konflikt med arealet.  

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er tareskog (brun innramming) som sammenfaller med arealet uten akvakultur, samt noe 
skjellsand.  

Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan for Namdalen.  
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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 nært 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, løstliggende 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 

Tareskoger ligger for grunt til at det er aktuelt med tradisjonell akvakultur i samme areal, mens 
fortøyninger kan stikke ut i tareskoger. Derfor har vi valgt å avsette arealene til flerbruksområder inkl. 
A. 
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Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet eller arter av stor forvaltnings-messig interesse. 
Det er registrert teist i arealet.   

Naturmangfoldloven § 8 pålegger forvaltningen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når 
det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet.  Det er ikke registrert arter av 
forvaltningsmessig interesse i arealet. Det er registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» 
sørvest i arealet. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. Det er et fiskefelt for 
pigghå i arealet. Pigghå er rødlisteart. 

§ 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 etter noen år. 
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. Gjennomført. 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. 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. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

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: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Haraflesan vest, Osen 
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 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 Det er tareskog i 
arealet 

Det er registrert 
pigghå i arealet og 
fiskefeltet avsettes til 
enbruks fiske 

 

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 Ikke registrert 
iforeslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som estetisk 
forurensning å se 
et 
oppdrettsanlegg 

  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri   Det er registrert 
pigghå i arealet og 
fiskefeltet avsettes til 
enbruks fiske 

 

Etablert akvakultur  Ikke i arealet   

Ferdsel og farleder   

 

må godkjennes av 
kystverket jf. 
havneloven 

  

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 er registrert rødlistearten(pigghå) i arealet. Det er ikke konflikter med andre nasjonale 
eller vesentlig regionale interesser i areainnspillet som avsettes til flerbruk inkl. A. 
Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet. 

 

Arealet med unntak av fiskefelt for rødlistearten (pigghå) avsettes flerbruk inkl. A. 
Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 

 

 

3.3.6 Skjervøyan nord og vest. Osen kommune  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur vest og nord av Skjærvøyan i Osen kommune.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er 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 med vill androm fisk. 
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Arealet ligger delvis beskyttet av grunnere områder rundt og mot vind og store bølger / dønninger, 
med unntak av mot vest. Det er gode dybdeforhold i arealet, med unntak av i sørvest, og det antas 
derfor å være gode strømforhold ut fra eksponering. De dypere områdene indikerer gode 
resipientforhold. Strømundersøkelser jf. akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved 
eventuell søknad om etablering. Det er hvit sektor flere steder i arealet.  

 

 
Planstatus er kombinasjon av akvakultur, fiske og bruk- og verneområder. 

 

 
Ferdsel og farleder: En eventuell etablering av akvakultur vil kreve et akvakultur-areal hvor fôrflåte og 
fortøyninger inkluderes i arealet. Kystverket behandler enkeltsaker om etablering av akvakultur jf. 
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akvakulturloven. Generelt så tillater kystverket fortøyninger når de ligger dypere enn 25m og ikke er til 
hinder for ferdsel. Kystverket kan inkludere sine farledsareal i flerbruksområder, da de uansett gjør 
sine vurderinger av enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  

 

 
Etablert akvakultur: Det er etablert ett anlegg for akvakultur sør det foreslåtte arealet. De videre 
vurderingene om avstand i forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  

 

 
Fiskeri: Det er et regionalt viktig rekefelt i arealet. Fortøyninger fra akvakultur ekskluderer fiske i aktive 
fiskefelt, for eksempel rektråling. Det samme gjelder ikke for passive fiskefelt (garn og line). 
Fiskeridirektoratet må godkjenne evt. etablering som får konsekvenser for rekefeltet hvis det er av 
vesentlig regional betydning. I dag er det en fisker fra nabofylket som fisker i rekefeltet. Er nabofylket 
tidligere Sør-Trøndelag, nå Trøndelag. Vil det fortsatt være samme verdisetting? 
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Friluftsliv og kulturminner: 

 Det er ikke registrert statlig sikra friluftsliv-områder.  Det er registrert et svært viktig friluftsområde 
langs strandsonen av Hepsøya. Området er beskrevet som ikke tilrettelagt og med ganske dårlig 
egnethet. Det er ikke tillat med etableringer av akvakultur eller andre tiltak nærmere enn 200m fra 
badestrand.  

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er forekomst av tareskog (brun innramming) og skjellsand (grå innramming) sørvest i foreslått 
areal. Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan Namdalen.  

  

Det er ikke naturvernområder i eller ved arealinnspillet, men det er område med arter av særlig stor 
forvaltnings-messig nord av og i arealinnspillet. Det er registert  
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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 er registrert arter av forvaltningsmessig 
interesse nord for arealet. Det er registrert naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19» sørvest i arealet. 
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 etter noen år. 
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. Gjennomført. 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. 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. Lukket anlegg er lite aktuelt i et område 
uten infrastruktur. 

 

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: 

Nytt areal som inkluderer 
A i Skjervøya nord og vest, 
Osen 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 
foreslått areal  

  

Naturmangfold: tareskog 
og ålegraseng, korallrev 
og rødlistearter og gytefelt 

 registrert noe tare 
i foreslått areal 

  

Vill anadrom laksefisk, 
laks og ørret. Lus og 
rømming 

  mulig  

Forurensing av vannmiljø 
og sedimenter 

  utslipp må 
godkjennes av 
fylkesmannen jf. 
forurensningsloven 

 

Friluftsliv og rekreasjon, 
barn og unge  

 registrert øst av 
foreslått areal 

  

Landskap, estetikk og støy, 
bosetting og 
fritidsbebyggelse 

 kan oppfattes 
som estetisk 
forurensning å se 
et 
oppdrettsanlegg 

  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 ikke registrert i 
foreslått areal 

  

SAMFUNN OG ØKONOMI     

Fiskeri  registrert rekefelt 
i arealet og må 
godkjennes av 
fiskeri-
direktoratet jf. 
havressursloven 

  

Etablert akvakultur  Ikke i arealet   

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 

   

Anna:      

RISIKO OG SÅRBARHET     

Skred, direkte ras i sjø evt. 
mot installasjoner 

 Ikke relevant   

Klimarisiko ved 
havnivåstiging 

 Ikke relevant   

VURDERING AV 
KONSEKVENSER 

Det er ikke konflikter med nasjonale eller vesentlig regionale interesser i areainnspillet 
som avsettes til flerbruk inkl. A. Fortøyninger under 25m kan gå ut i farledsarealet. 

 

Kommunestyret kan bestemme om arealet skal avsettes flerbruk inkl. A. 

KONKLUSJON 

 

3.3.7 Sandøya. Åfjord kommune  

 

Det er kommet innspill om å avsette areal til akvakultur nord i Åfjord kommune.  

Forslagsstiller: Salmar AS.  

Nye teknologiske løsninger og nye driftsformer gjør det mulig med mer eksponert matfiskoppdrett. Å 
tilrettelegge eksponerte areal til akvakultur er 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 med vill androm fisk. 

 
Det er kun gule arealet hvor det er krav om KU, men innspillet omfatter den mørkere grønne delen. 
Resten av den mørkere grønne arealt er allerede inkludert A. 
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Arealet er en blanding av grunne og dype områder som ligger eksponert mot sørvest og delvis mot 
nordvest. Det er gode dybdeforhold i deler av arealet, og det antas derfor å være gode strømforhold ut 
fra eksponering. De dypere områdene indikerer gode resipientforhold. Strømundersøkelser jf. 
akvakulturloven vil dokumentere eksakte strømforhold ved eventuell søknad om etablering.  
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Planstatus er kombinasjon av akvakultur, tareskog (verdisatt som A-nasjonalt viktig) markert uten 
akvakultur, fiske og bruk- og verneområder inkl. A. 

 
 

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. Vi 
har valgt VKA. 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 store deler av arealet. Kystverket gjør sine vurderinger av 
enkelttiltak ved evt. søknad jf. akvakulturloven.  Kystverket kan 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.  

 

Etablert akvakultur: Det er tre akvakulturanlegg i arealet i dag. De videre vurderingene om avstand i 
forhold til smitte gjøres av Mattilsynet jf. akvakulturloven.  
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Fiskeri: Det er flere regionalt viktige rekefelt i arealet, og noen av disse er delvis sperret av 
akvakulturanlegg. 

Det er også en svært viktig låssettingsplass pga stor avstand til mottak.  

 

Naturområder, friluftsliv og kulturminner:  

Det er ikke registrert naturområder, statlig sikra friluftsliv-områder, andre friluftsområder eller 
kulturminner som kan være i konflikt med arealet.  

 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Det er tareskog (brun innramming) som sammenfaller med arealet uten akvakultur.  

 

Det er utarbeidet en egen rapport om tareskog i arbeidet med Kystplan for Namdalen hvor denne type 
arealavsetning (dvs. avsette alle areal med tareskog av nasjonal verdi) diskuteres nærmere.  
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