Til Herøy Kommune

Sandnessjøen 14.11.2017
Innspill til brev fra Nordland Fylkes Fiskarlag av 7.11.2017 om at det ikke bør gis
dispensasjon til etablering av lokalitet «Seiskjæret».
Anleggets påvirkning på torskebestanden.
Når det gjelder etableringens eventuelle negative påvirkning på lokal torskebestand, ved at
fisken ikke benytter området og at det skader gyteforhold er det ikke fremkommet noe nytt
her etter opprinnelig søknad med innsigelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag datert 7. februar
2017. Følgende uttalelse fra Fiskeridirektoratet 21.09.2017:

LetSea kjenner ikke til forskningsrapporter som konkluderer med at et slikt anlegg vil påvirke
torskebestanden negativt. Viser her til vedlagte forskningsrapporter gjennomført av Nofima
ved Bjørn Steinar Sæther. Det er nå satt i gang et større forskningsprosjekt der bl.a.
Havforskningsinstituttet og Nofima deltar og som på nytt tar for seg de problemstillingene
Nordland Fylkes Fiskarlag tar opp. Vi ser frem resultatene fra dette store prosjektet.
Avsatt areal til aktive fiskeredskap.

Vedlagte kart viser angivelig at det skal ha foregått reketråling i rekefeltet «Sandvær» som
ligger sørvest for omsøkte lokalitet og at fartøyet har gått i gjennom omsøkt område. Her
mener vi at det ikke bør være noe problem å forholde seg til det feltet som er avmerket til
fiske med aktivt redskap. Det kan ikke være slik at områder som er egnet til akvakultur ikke
kan benyttes fordi aktivitet på tilgrensende område ønsker å legge beslag også her.
Bruk av lusemidler og mulig negativ effekt.
Nordland Fylkes Fiskarlag hevder «Det er store kunnskapshull knyttet til mulig påvirkning av
avlusningsmidler». Her er vi enige i at bruk av enkelte avlusningsmidler ikke er tilstrekkelig
dokumentert mht. negative konsekvenser. Det er derimot svært små mengder som tynnes ut i
store vannmasser. Det er derfor liten grunn til å tro at dette vil kunne påvirke miljøet rundt
oppdrettsanlegget negativt.
Det foretas regelmessig kontroll av utslipp fra oppdrettsanlegg, noe som er i vår interesse. Vi
forholder oss her til de vilkår gitt av Fylkesmannen i utslippstillatelsen.
Det brukes i svært liten grad avlusningsmidler på en slik lokalitet i dag da det nesten
utelukkende benyttes mekanisk avlusning. LetSea har ikke benyttet kitinsyntesehemmere i
sine forsøk.

Dispensasjon ifølge Plan og bygningsloven
Det vises til § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. Nordland Fylkes Fiskerlag hevder her at et
dispensasjonsvedtak er i strid med lovens formål. § 1-1. Lovens formål, har følgende tekst»
«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige
generasjoner». Oppdrett er en betydelig næring som etter vår mening sikrer bærekraftig
utvikling gjennom matvareproduksjon på kysten. LetSea har de siste årene vært med å skape
mange nye arbeidsplasser på Helgeland. Selskapet arbeider, gjennom sitt forsknings- og
utviklingsarbeid, med å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Gjennom bruk av
luseskjørt, oppdrett av rognkjeks som biologisk lusespiser, mekanisk avlusning, etc. er LetSea
en foregangsbedrift for å forhindre de eventuelt negative konsekvensene Nordland Fylkes
Fiskarlag peker på. Lokaliteten skal nettopp benyttes for å forske videre på de forholdene som
hevdes å kunne gi negative konsekvenser ved etablering av anlegg av denne typen.
Etablering av ny lokalitet på Seiskjæret gir en mulighet til å kartlegge hvordan etablering og
drift av et oppdrettsanlegg påvirker miljøet generelt og fiskeriinteresser spesielt. LetSea vil
invitere Nordland Fylkes Fiskarlag med på et prosjekt som tar for seg å avdekke eventuelle
problemstillinger knyttet til dette.
Dette er vårt innspill i saken.
Hilsen
LetSea As
Kristian Johnsen
Vedlegg:
2 rapporter fra Nofima angående tema.

