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LetSea AS 976253744 - Tilrådning av søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy
kommune - Nordland
Vi vser til brev av 04.05.2017 vedlagt saksfremstilling og uttalelse fra Herøy kommune avgitt
etter at søknaden har ligget til offentlig ettesyn i foreskrevet tid.
Herøy kommune har innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og stiller seg
ellers positiv til søknaden.
Søknaden er for øvrig mottatt til orientering ved brev av 4.1.2017.
Søknaden
LetSea AS søker om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune. Det søkes om en produksjon
av laks, ørret og regnbueørret begrenset oppad til 3120 tonn (MTB).
Lokalitet og planstatus
Herøy kommune opplyser i sin saksutredning av området hvor anlegget søkes plassert er
avsatt til gyte-/oppvekstfelt i gjeldende arealplan og formannskapet har i møte den
07.04.2017 innvilget dispensasjon fra gjeldene arealplan for at Let Sea AS kan gis tillatelse til
plassering av oppdrettsanlegg på omsøkte lokalitet.
Nærmere begrunnelse for kommunens dispensasjon er gitt i den samlede saksutredningen
fra Herøy kommune.
Forholdet til fiskeriinteressene i området
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75526606

17/254
Fiskeridirektoratet region Nordland har over lang tid samlet inn fiskeridata for de aller fleste
kystnære områder i Nordland. I Herøy kommune ble det gjort en større kartlegging i 2005.
Dette arbeidet ble gjort i nært samarbeid med lokale fiskere og lokalt fiskarlag.
I vårt kartverktøy; hvor innsamlet data fra 2005 er digitalisert og lagt inn i kartverket,
fremgår det det ikke at det er et gyteområde på det området, og i en slik utstrekning, som
fremkommer av arealplanen for Herøy kommune.
De registrerte reketrålfelt i Herøy kommune er sist revidert i 2014 og skal være temmelig
nøyaktig. Av søknaden med vedlegg ser det ikke ut for at noen del av anlegget vil komme i
konflikt med det registrerte reketrålfeltet på sørsiden av lokaliteten.
Når det gjelder områder for fiske med passive redskaper, og områder for fiske etter krabbe,
er våre registreringer noe mangelfulle blant annet for Herøy kommune.
Omsøkte lokalitet ligger imidlertid på et område med dybder som gjør at krabbefiske er lite
aktuelt.
For nærmere opplysninger om registrerte fiskeriinteresser i det aktuelle området henviser vi
til vårt kartverktøy på https://kart.fiskeridir.no/fiskeri under temakartet «Kystnære
fiskeridata».

Tilrådning
Fiskeridirektoratet region Nordland finner ikke å ha grunnlag for å ta utgangspunkt i annet
enn de opplysninger vi har fått i forbindelse med egen kartlegging av fiskeriinteresser i hhv.
2005 og 2014.
Ut fra disse kan vi ikke se at en etablering av oppdrettsanlegg som omsøkt vil medføre
vesentlige negative konsekvenser for fiskeriinteressene i området.
Søknad om etablering av oppdrett på lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune tilrådes
innvilget ut fra en vurdering av eventuelle vesentlige negative konskvenser for
fiskeriinteressene i området.

Med hilsen
2

17/254

Håvard Dekkerhus
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Per Sagen
seniorrådgiver
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