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HOFSETH AQUA AS ‐ SØKNAD OM MATFISKLOKALITET «BUGANE» ‐ OPTIMALISERING AV DRIFTSSTRUKTUR –
ØKT BIOSIKKERHET OG BÆREKRAFT
Hofseth Aqua AS søker med dette om klarering av ny matfisklokalitet «Bugane» i Sykkylven kommune.
Søknad om ny matfisklokalitet er knyttet opp mot Hofseth Aqua sin strategi for omlegging av sin driftsstruktur i
Storfjorden.
Sykkylven kommune har i politisk sak 08/21 vedtatt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering av
akvakultur ved lokaliteten Bugane.
NYE LOKALITETER OG PLASSERING AV LOKALITETER I STORFJORDEN
Vi har samarbeidet med NTNU om utarbeidelse av en rapport som vurderer plassering av lokaliteter med tanke
på område‐/miljøbelastning, smitteforebygging og fiskehelse/‐velferd. Konklusjonen fra denne rapporten
legger grunnlaget for videre strategi for lokalitetsstruktur i Hofseth Aqua.
Rapporten konkluderer blant annet med at det er fordelaktig for Hofseth Aqua å avvikle lokalitetene 10197
Opshaugvik, 23695 Skotungneset og 20315 Overåneset Vest, med den hensikt å redusere smitte og
miljøbelastning i Storfjorden.
Til erstatning for disse vil det bli omsøkt to nye lokaliteter som kompensasjon for tapt oppdrettsvolum ved
avviklede lokaliteter, samt utvidelse av lokalitets MTB ev 3 av våre andre matfisklokaliteter hvor Bugane er en
av disse.
Omsøkte lokalitetsbiomasse vil bidra til fleksibilitet innenfor en helhetlige drift og lokalitetsstruktur.

BEDRE BIOSIKKERHET
Den nye lokalitetsstrukturen, plasseringen av lokalitetene i fjordsystemet og avstander mellom disse vil være
nøkkeltiltak i vår strategi for å redusere risiko for smitte og bedret biosikkerhet.
En del av strategien er å fjerne soneinndelingen i fjorden slik den er i dag, hvor ytre og indre sone brakklegges
hver for seg i en måned hvert andre år. Soneinndelingen ble innført som et tiltak for å bekjempe PD i indre
Storfjorden.
Strategien har så langt ikke gitt ønsket resultat og vi vil derfor, i tillegg til endret lokalitetsstruktur og større
avstander, vurdere bruk av DNA‐vaksine som risikoreduserende tiltak fremfor soneinndeling i fjorden.
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MILJØUNDERSØKELSER
På grunn av høy forekomst av hardbunn i Storfjorden vil Hofseth Aqua gjennomføre hardbunns undersøkelser
med ROV ved alle lokaliteter på regelmessig basis. Vårt overvåkningsprogram fastslår hvert 4 år, se vedlegg.
Dette er gjort ved alle våre lokaliteter og viser godt samsvar med øvrige miljøundersøkelser. Dagens hardbunns
undersøkelser er utført som kontroll mot B‐undersøkelsene og det jobbes med å videreutvikle metodikken til
også omfatte en kontroll mot C‐undersøkelsene.
Hofseth Aqua er og skal være sertifisert i henhold til Aquaculture Stewardship Counsil (ASC) sin bærekrafts
standard ved alle lokaliteter. ASC standarden er en av de mest anerkjente sertifiseringene innenfor miljø og
bærekraft i akvakulturnæringen.
ASC stiller blant annet krav til fauna under og i overgangssonen til anlegget. Kravene har bidratt til en tettere
oppfølging på miljøsiden og hvor en ny anleggsstruktur og ny anleggskonfigurasjon vil være hensiktsmessig
med tanke på spredning av organisk avfall og lavere punktbelastning.
Av øvrige krav i ASC standard så nevnes overvåkning av koppernivå i Storfjorden. Koppernivåer i enkelte
grabbprøver fra bunnsediment viser forekomst av kopper utover ASC krav. Dette kommer frem av
miljøundersøkelser og viser en akkumulering midt i fjorden, utenfor lokalitetenes virkeområde. Vi har derfor
valgt å gå bort fra bruken kopperimpregnerte nøter. Samtidig vil vi fortsette å overvåke koppernivåene for
sammenligning.
Vi mener at omlegging av lokalitetsstruktur i Storfjorden vil bidra til en reduksjon av område‐/punktbelastning
ved lokalitetene.

HENSYN TIL LAKSEFØRENDE VASSDRAG OG INTERESSENTER
Hofseth Aqua arrangerer halvårlige møter med interessehavere, naboer og myndigheter i de kommuner vi har
tilknytning til. Disse møtene har hatt god oppslutning og gitt oss en god dialog med alle som har en interesse i
områdene vi drifter. Selskapet har for øvrig et svært konstruktivt og positivt samarbeid med lokale elveigerlag
og Lakseelvane på Sunnmøre.
VURDERING AV RAS ÅKERNESET
NGI har vurdert sekundærvirkningene av et mulig ras ved Åkerneset/Tafjord, vedlagt.
Påvirkningene på lokaliteten er vurdert i selskapets generiske beredskapsplan. Planen hensyntar både
fiskehelse, fiskevelferd og miljø.
Lokalitetens anleggskonfigurasjon legges til rette for å tåle sekundærvirkningen av et ras.

ANLEGGSKONFIGURASJON OG AREALBRUK
Målsettingen i selskapet er at alle dagens stålanlegg skal fases ut og erstattes med moderne ringanlegg med
fôringsflåte, tilrettelagt for fremtidig landstrømtilknytning. Nye lokaliteter vil selvfølgelig få den nye
anleggskonfigurasjonen fra første produksjonssyklus.
Ny anleggskonfigurasjon vil få et større overflateareal, men til gjengjeld gi større avstand mellom merden,
bedre vanngjennomstrømming og bidra til bedre miljøforhold, fiskehelse/‐velferd og biosikkerhet.
Det er legges opp til 10 bur, på 80 x 80 meter, 130m ringer, i en konfigurasjon på 2x5. Anleggets overflateareal
blir 400x160 meter + fôrflåte.
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