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Denne rapporten gir en oversikt over gjenstående forlatte blåskjellanlegg i Nordland fylke som er aktuelle 

for fjerning i 2020 per nå, i tillegg til et som befinner seg rett over fylkesgrensen i Troms.  

Våren 2017 fikk vi ved hjelp av Kystvakten og mannskapet på KV Heimdal befart samtlige lokaliteter med 

unntak av anlegget lengst sør i Bindal kommune. Befaringene har gitt oss oppdatert informasjon for en stor 

del av anleggene.  

Alle koordinater er oppgitt i formatet WGS 84 DD MM.MMM 

Anniken Nylund Aasjord – Kabelvåg 04.06.2020 
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Oversikt - eierløse skjellanlegg 2020 
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Lokalitet Verifiserte anleggsrester Tilkomst Kommentar 

Harstad - Grøttavær Verifisert – Flytende God Sjekk eierstatus 

Lødingen – Blåskjærvika Usikkert God Dregging 
nødvendig 

Evenes - 
Storlandsskjæret 

Verifisert – Sunket God Usikkert hvor mye 
som eventuelt er 
fjernet 

Evenes – 
Botnklubbskjæret 

Verifisert – Sunket God Usikkert hvor mye 
som eventuelt er 
fjernet 

Hamarøy – Røsvik Verifisert - Sunket Dårlig Pollsystem 

Hamarøy – Barholmen Verifisert - Sunket Dårlig Pollsystem 

Hamarøy – 
Finnøyholmen 

Verifisert sunket – En grå 
blåse er observert 

Dårlig Pollsystem 

Hamarøy – Storvika Verifisert sunket Dårlig  Pollsystem 

Steigen – Husøy II Verifisert - Sunket God Usikkert hvor mye 
som eventuelt er 
fjernet – dregging 
ikke mulig 

Steigen – Tennskjæret Mest sannsynlig sunket Dårlig  F.dir fikk ikke 
fjernet halve 
anlegget i 2015 
pga. tilkomst 

 

Oppsummering: Flere aktuelle anlegg, men kun et som er verifisert til å være komplett. Flere av anleggene er 

forventet å delvis være fjernet ved at f.eks flytende deler er kuttet av og resten sunket. Fjerning vil derfor bli mer 

komplisert og med «dårligere fangst». Et og et feste må lokaliseres og fjernes, dregging er sannsynligvis ikke effektivt 

her. Avventer beskjed om anleggene i Hamarøy kommune. 
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Sørfylket: 
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Lokalitet Verifiserte anleggsrester Tilkomst Kommentar 

Bindal - Osen Usikkert - Sunket God Ikke synlig fra 
overflaten 

Alstahaug - Langholman Verifisert God Stort, komplett 
anlegg 

Dønna - Gjesøya I Verifisert Pollsystem Forlatte 
merdringer må 
også vurderes 
fjernet 

Dønna - Gjesøya II Usikkert Pollsystem  

Rødøy – Risøya Tauverk og lodd på 
bunnen. Rester etter 
gammeldags 
merdanlegg. Mengde 
usikkert. 

God Kontakt Bjørnar 
Sjåvik tlf. 95708189 

Rødøy - Beisvær Rester etter skjellanlegg. 
Mengde usikkert. Flyter 
opp deler hver vinter. 

 Kontakt Inge Olsen 
tlf. 47827882 

Leirfjorden - Austvika Verifisert sunket God Kontakt Leif-ove 
Olsen tlf. 91831700 

 

Oppsummering: Lange avstander, men det største anlegget ligger sentralt til og med gode logistikkforhold i 

nærheten.  
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1.Lokalitet Brunøya – Harstad kommune (Troms og Finnmark fylke) 

Status: Flyfoto fra 2007 viser flere strekk som mangler på flyfoto frå 2013. Anlegget er derfor delvis nedsunket, eller det har slitt 

seg.  

Ankomst: Ok 

Midpunktskoordinat: 68 58.493 16 14.106 

Befaring vår 2017: KV Heimdal har befart anlegget og observerte at store deler av anlegget fortsatt er flytende. 

Konklusjon: Anlegget ligger slik til at det er enkelt å komme til med fartøy for fjerning. Eierforhold bør avklares. 
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2. Lokalitet Blåskjærvika – Lødingen kommune  

Status: Kystvakta dykket på anlegget i 2016 uten å finne noe. Flyfoto fra 2004 viser at anlegget ligger nord for omsøkt plassering. 

Er det dykket der anlegget faktisk lå? Flyfoto 2004 viser ca 10 taustrekk med flyteelementer. Lengde ca 240 m. 

Ankomst: Ok 

Midtpunktskoordinat: 68 25.174 15 45.786 

Befaring vår 2017: Kystvakta gikk søk over oppgitte posisjont, og gikk også søk over posisjonene vi fikk ut fra satellitt-bildene. Vi 

kunne dessverre ikke finne noe anlegg, verken i vannmassene eller på bunn. Vi greide heller ikke se helt ned til bunn med 

vannkikkert, da området er mellom 25-30m dypt. Dybden gjorde også at dykking ikke ble gjennomført. Det er lett tilgang til området 

for evt. oppdrettsbåt eller dykkefartøy, og det er ikke noe tidevann man må tenke på. 

Konklusjon: Endelig verifisering mulig med ROV/dregging.
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3. og 4. Lokalitetene Storlandsskjæret og Botnklubbskjæret – Evenes kommune 

Status: Begge anleggene er delvis nedsunket. Botnklubbskjæret: Flyfoto fra 2003 viser et ca 350 m langt anlegg, med 9 taustrekk 

og opphalerblåser festet til bunnanker. Kan ikke se noe på flyfoto 2015. Storlandsskjæret: Flyfoto fra 2003 viser ca 350 m langt 

anlegg med 9 taustrekk og opphalerblåser festet til bunnanker.  

Ankomst: Ok 

Midtpunktskoordinat: Botnklubbskjæret: 68 29,302 17 04,628 Storlandsskjæret: 68 29,628 17 04,103 

Befaring vår 2017: Ved lokaliteten Storlandsskjæret kunne vi fra overflaten kun se et par kjettingfester i berg. Ved Botnklubbskjæret 

observerte vi fra overflaten tauverk og nedsunkne flyteelementer. 

Konklusjon: Det bør dregges etter eventuelle rester av Storlandsskjæret. Lokalitet Botrnklubbskjæret vil trolig være enkelt å fjerne 

pga gode dybdeforhold i området og at anlegget er synlig fra overflaten. Det bør også avklares om anleggene er uten eier. 
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5. 6. 7. og 8. Lokalitetene Barholmen, Storvika, Finnøyholmen N og Røsvik – Hamarøy kommune 

Status: Røsvik: Ca. to taustrekk synlig på flyfoto fra 2009, ingenting vises 2015. Finnøyholmen N: Ca to strekk synlig flyfoto 2009, 

ingenting viser her heller i 2015. Storvika: Det vises to taustrekk på flyfoto fra 2009, ingenting i 2015. Barholmen: To strekk vises 

flyfoto 2009, ingen i 2015. 

Ankomst: Vanskelig pga trangt og grunt farvann med mye tidevannsstrøm.  

Midtpunktskoordinat: Røsvik: 68 02,223 15 26,416 Finnøyholmen N: 68 00,688 15 29,164  

Storvika: 68 01,784 1539,606 Barholmen: 68 02,846 15 37,053 

Befaring vår 2017:  

Barholmen: Ingen tegn til anlegg. Brukte vannkikkert og hadde sikt ned til ca 10m dybde.. 

Storvika: Ingen tegn til anlegg. Heller ikke noen landfester som var synlige. 

Finnøyholmen N: En grå blåse stod i posisjon: 68 00.747N – 015 29.102E (se bilde). Brådypt, så ingen mulighet for vannkikkert 

eller dykking.  
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9. Husøy II – Steigen kommune. 

Status: Landfester fjernet. F.dir fant ikke anlegget i 2015. Værutsatt så det spørs om resterende anlegg finnes på stedet fortsatt. 

Flyfoto fra 2004 viser 7 stk strekk som alle er festet i land og har en lengde på ca 150 m. 

Ankomst: Ok 

Midtpunktskoordinat: 67 43.612 14 36.937 

Befaring vår 2017: Dykking i dag viste at anlegget i sin tid var forankret på bunnen/evnt en kombinasjon av landfester og 

bunnfortøyninger. Dykker observerte også kjetting og tre steder fløt det tauverk i overflaten eller rett under overflaten. Det er 

sannsynlig at deler av anlegget er sunket eller kuttet slik at midten er borte mens endetau og fortøyninger gjenstår på hver side. 

Dykker observerte to brutte taustrekk og to strekk som så ut til å krysse sundet. Det ble observerte 2 til 4 aluminiumblåser i 

overgangen mellom kjetting og tauverk. 

Konklusjon: Dersom deler av anlegget er kuttet på midten kan dregging-metoden bli vanskelig. En og en tauende må lokaliseres og 

dras opp. 
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10. Lokalitet Tennskjæret – Steigen kommune 

Status: Flyfoto 2009 viser to parallelle anleggsstrekk. Det er bare de fire endestykkene som vises. I 2015 fjernet F. dir. det ene 

anlegget, mens det andre lå for grunt og lot seg ikke fjerne. 

Ankomst: Anlegget ligger grunt. 

Midtpunktskoordinat: 67 45,322 14 51,100 

Befaring vår 2017: Overflatesøk var resultatløst pga. dårlig sikt (mye partikler i sjøen). Påfølgende dykking var også resultatløst da 

sikten var kun 0,5 meter.  

Konklusjon: Ved en eventuell fjerning av anlegget er den største utfordringen tilkomsten. Lokaliteten er plassert omringet av 

grunner og skjær. Dypeste dybde er ifølge kartdata ca. 27 meter, men deler av anlegget ligger grunnere. Siden vi nå ikke har 

lokalisert anlegget så må det dregges etter det som ligger igjen
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11. Lokalitet Beisvær – Rødøy kommune 

Status: Lokaliteten ble meldt inn våren 2020 av Inge Olsen, tlf. 47827882. Han forteller at deler av anlegget trolig er 
fjernet, men at det hver vinter flyter opp flere kuler, som så gror og synker mot sommeren. Det som gjenstår på 
anlegget er ukjent mengde tauverk, anker og flyteelement. 
Tilkomst: Ok 
Posisjon: N 66 36.797 Ø 12 40.127 
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12. Lokalitet Risøya - Rødøy kommune 

Rekefisker Bjørnar Sjåvik tlf. 95708189 har meldt inn at det finnes rester av gammelt anlegg som ved flere anledninger har blitt 

påkjørt. Anlegget vises ikke på flyfoto. Etter telefonsamtale med Sjåvik er det blitt forklart at det kan dreie seg om en type 

merdanlegg opprinnelig. Søk etter slettede lokaliteter i Yggdrasil viser ingen resultater i området og det kan tyde på at det har stått i 

mange år. Anleggsrestene det er snakk om er lodd på bunnen og tauverk i vannsøylen til fare for ferdselen. Befaring ikke 

gjennomført. 

Tilkomst: OK 

Posisjon: Ukjent, men etter info skal anlegget ligge i sundet vest for Risøya. 
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13. Lokalitet Austvika i Ranfjorden – Leirfjord kommune 

Status: Lokaliteten ble meldt inn til Kystverket våren 2020. Antatt sunket. Ikke synlig på nyeste flyfoto. Det eksisterer ikke bilder 

over lokalitetens opprinnelige utforming. Tidligere eier Johan Zahl er avdød. Anlegget er ikke befart. 

Ankomst: God 

Koordinat: N 66 11.040 Ø 13 12.754 
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14. og 15.  Lokalitetene Gjesfjorden I og II – Dønna kommune 

Status: Flyfoto 2003 viser anlegg som allerede da var i dårlig forfatning Gjesøya I (anlegget lengst vest) ser ut til å ha kollapset. 

Anleggene antas å være nedsunket eller fjernet. 

Ankomst: . Inn- og utseiling til lokalitetene er meget grunne, så man vil være avhengig av fartøy med lite dyptgående for å renske 

opp på disse lokalitetene. 

Midtpunktskoordinat: I: 66 07,914 12 35,820 II: 66 07,994 12 36,045 

Befaring vår 2017:  

Gjesøya 2: fant vi 5m med tau hengende igjen i fortøyningspunktet i sørenden, dette skar vi bort. Ellers ingenting å se der.  

Gjesøya 1: var det fortsatt mye som sto igjen, det lå 5 bøyer i overflaten og en del som var nedsunket. Vil anta at det meste som 

viser på flyfotoet fortsatt er der. Det lå også flere bøyer på land inne i vika. I tillegg måtte vi krysse noen tau som lå og fløt i 

overflaten for å komme oss inn til lokalitetene. Det står 4-5 merd-ringer fortøyd utenfor med fortøyning i land på begge sider av 

innløpet til blåskjellanleggene. 

Konklusjon: Fjerning vil kreve egnet type fartøy pga. trang tilkomst. Det kan vurderes å i samme omgang fjerne andre 

konstruksjoner i farvannet. I så fall må vi først kartlegge eiendomsforhold for merdringene. 
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16. Lokalitet Langholman V – Alstahaug kommune 

Status: Kystvakta dykket i 2012 og fant anlegget nedsunket. Flyfoto fra 2003 viser et ca 400 m langt anlegg med ca fire-fem 

taustrekk og flyteelementer. 

Ankomst: ok 

Midtpunktskoordinat: 65 49,143 12 27,327 

Befaring vår 2017: Her fant vi taurester utenfor den sørlige delen av lokaliteten. Vi plukket opp ca. 30m med grovt tauverk som 

tydelig var av samme type som det henger noen rester igjen av på bolter inne i land (rød sirkel). For øvrig var det ikke noe annet å 

se fra overflaten. Det var dessverre litt dårlig sikt, slik at vi ikke fikk sett dypere ned enn ca. 5 meter. Anleggets utstrekning er 

temmelig tydelig. I den sørlige enden ser man fortsatt godt boltene og noe tauverk som henger på en av boltene. Den nordlige 

enden er noe vanskeligere å se, men det henger et tynt grønt tau oppe i et tre i fjellsiden som bør gjøre det temmelig enkelt å se 

boltene på nordsiden. (Grønn sirkel) Vi hadde som sagt ikke mulighet til å dykke her, så vi antar fortsatt at anlegget ligger på bunn 

da KV dykket på dette anlegget i 2012. 

Konklusjon: Anlegget er lokalisert og er aktuell for fjerning.
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17. Lokalitet Osen – Bindal kommune 

Status: Anlegget veksler mellom å være nedsunket og flytende. Den ene delen av anlegget vises på flyfoto fra 2014 og flytende del 

er ca 216 m. Flyfoto fra 2005 viser to parallelle anlegg hver med fire taustrekk og flyteelementer. Usikkert om det ene er fjernet eller 

nedsunket. Nabo Arild Aarsand kan kontaktes for mer info: tlf. 75 03 23 53 

Ankomst: Ok 

Midtpunktskoordinat: 65 03,285 12 09,897 

Konklusjon: Anlegget er det eneste som ikke er befart vår 2017. Det er svært sannsynlig der og klar for fjerning. 

 
 

 


