
Behovet for søknaden om utvidet biomasse forlokaliteten

Leivsethamran

Wenberg Fiskeoppdrett har til enhver tid drift på 4 lokaliteter i samdrift med Edelfarrn AS i

Skjerstadfjorden. Salten stamfisk har samlokalisering på de samme lokalitetene. Vi søker  nå  om

økt biomasse på lokaliteten Leivsetharnran i Fauske kommune fra  3120  tonn til  4836  tonn MTB.

Beredskap

En økning i lokalitetsbiornasse gir en større fleksibilitet  i  produksjonen, ved at nesten det totale

konsesjonsvolurnet til alle selskapene kan produseres  på  én lokalitet ved en situasjon der en eller

flere av de andre disponible lokalitetene ikke kan benyttes av ulike årsaker.

KU  — vurdering

KU regelverket

' '  Forskrift om konsekvensutredning for planer etter  plan- og bygningsloven, og

' °  F orskrift  om Konsekvensutredning etter  sektorlover  som gjelder.

Formålet er  å  sikre at  hensynet  til miljø og samfunn  blir tatt  i  betraktning under forberedelsen av

tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltak kan gjennomføres. Utfallet av dette

er at alle «store» lokaliteter skal vurderes i forhold til vesentlige virkninger.

En økning i produksjonsvolum vil sannsynligvis ha  små  ha effekter på naturmangfoldet og

samfunn ut over det som etablert lokalitet har.

Utslipp og t'orurensning

Det partikulære utslippet består av spillför og fekalier som har forskjellige fysiske egenskaper og

synkehastighet. Mengde spillför bestemmes av föringsregimet og vil variere fra anlegg til anlegg.

Wenberg Fiskeoppdrett har fokus på lav andel av spillför gjennom tett fokuspå  förfaktor. Effekter  på

benthos overvåkes og reguleres via MOM systemet. Se søknadsvedlegg 3 og 4  . B -  og C  undersøkelse

Lakselus

Lokaliteten har særlig gunstige forhold med tanke  på  lakselus. Pga. høy innblanding av

ferskvann og har aldri vært avluset. Dette mener vi er et ytterligere argument for  å  kunne

utvide produksjonskapasiteten. Det vil Være hensiktsmessig fra et overordnet miljøperspektiv

å  produsere mer fisk  på  de beste lokalitetene.



Bcredskdpssamarbcid mellom selskapene.

Alle produksjonslokalitetene  i  Skjerstadfjorden er ASC-sertifiserte. Dette tilsier at selskapene har

svært nært samarbeid hva angår  HMS, fiskevelferd, rømming og miljø.  Selskapene har felles

beredskapsplaner (utenom de som er lokalitetsspesifikke).  I  tillegg har selskapene  faste

interessentmøter (fiskere, grunneiere, kommune og lokale miljøorganisasjoner) der  varsling og

gjenfangst av  rømt  oppdrettsfisk har høy prioritet. Dette vil si at lokale fiskere sier  i  fra  hvis  de

skulle få oppdrettsfisk og at de stiller opp ved en eventuell reell hendelse (gjennfangstavtale).

Oppsummering

Vår oppfatning er at lokaliteten egner seg meget godt til å få tildelt økt lokalitetsbiomasse med tanke

på de dokumenterte resipientforholdene og gunstige forhold med tanke på lakselus. Beredskap ved

eventuell sykdom på andre lokaliteter er hovedårsaken for MTB—økningen, dette Vil  derfor  ikke føre til

noe planlagt økt produksjon ved lokaliteten.
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