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Kommentar til Høringsuttalelser
Etablering av fiskeoppdrett ved Bugane
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel «Område for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv»
Viser til «Sak til uttale/høyring – Dispensasjon frå kommuneplan for etablering av fiskeoppdrett ved
Bugane» med frist for uttale 21. august 2019. Det er Hofseth Aqua AS som står som søker, mens
Åkerblå AS har utført en del arbeid som vil ligge til grunn for eventuell søknad i forbindelse med denne
prosessen. Etter ønske fra Hofseth Aqua AS så presenterer Åkerblå AS noen kommentarer til
tilbakemeldingene i forbindelse med disposisjonssøknaden. Hensikten er å komme med upartiske
opplysninger som er ønsket eller ansett som nødvendig i forbindelse med høringsrunden.
Stikkord: gytefelt, kartpakke, B- og C-undersøkelse, arealbruk, fiske, blanksektor, produksjonsområde, arter

Organisk påvirkning
Regionalt sett er Hordaland og Rogaland de fylkene som har høyest produksjon av laks og ørret per
sjøareal. Overvåkning av disse fylkene viser meget god og god miljøtilstand, også i områder som har
høy produksjon av matfisk. Dette indikerer også at det er lav risiko for regional påvirkning i andre fylker
der produksjonen er lavere per sjøareal (Havforskningsinstituttet, 2018).
I perioden 2016-2017 hadde Møre og Romsdal lav eller moderat produksjon i de fleste
vannforekomster. Ingen av fjordene med moderat produksjon har grunne terskler og er dermed ikke
definert som risikoområder (Havforskningsinstituttet, 2018). Lokalt viser målinger fra de nærliggende
anleggene Gudmundset (Fiske-Liv, 2012), Skjortneset II (Åkerblå, 2018a) og Skogtungneset (Åkerblå,
2018b) at området rundt disse anleggene (C-undersøkelser) hadde gode økologiske tilstander. Det
samme viser målinger like under de samme anleggene (B-undersøkelser; Fiskeridirektoratet, 2019b).
Det omsøkte området ligger i vannforekomsten «Storfjorden-indre» (ID: 0301021002-1-C) som er
klassifisert med moderat økologisk tilstand. Dette kommer av høyere kobbernivåer enn ønskelig og
det er ikke lengre anledning til å bruke kobberimpregnerte nøter i dette området. Analyser av
bunndyrssamfunnet fra oppdrettsanleggene i vannforekomsten viser gode eller svært gode verdier
(Vann-nett, 2019).

Ferdsel- og fiskeforbudssone
Det er ikke tillatt å fiske nærmere enn 100 meter fra oppdrettsanlegg, mens ferdselsforbudet gjelder
nærmere enn 20 meter fra anlegget. Grunnen er at det kan skje uhell, som blant annet kan føre til at
fisk rømmer (Fiskeridirektoratet, 2019a).
Det var spørsmål om anleggs- og flåteplassering var til hinder for tilgang til land. Illustrert på neste side
er forbudssonene for omsøkt anlegg «Bugane» presentert. Det er i overkant av 120 meter fra
nærmeste ferdselsforbudssonen og inn til land.
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Arealbruk
I dataene som Åkerblå har tilgang til så ligger planlagt anleggsplassering i den største av de ulike sonene
definert som NFFF. Dette arealet (objektID 1310) har en størrelse på 53951870.59 m2. Omsøkt anlegg
inkludert fortøyninger dekker 6.13%, mens fiskeforbudssonen dekker 0.41% av dette området (Tabell
1).
Tabell 1. Omsøkt anleggs- og NFFF-overflatearealer.
Hva
Kvadratmeter
% av totalt NFFF areal
Totalt NFFF areal (ID 1310)
53951870.6
Anlegg inkludert fortøyninger
3307131.7
6.13
Anlegg, flåte og fiskeforbudssone
223303.1
0.41
Anlegg og flåteramme
73151.3
0.14
Merder
19584.8
0.04

Det omsøkte området ligger i et felt definert som «Bugneset, Fiskeplasser – Passive redskap» for Sei,
Lange og Brosme. Kilden er kystfiskerlag og data stammer fra 2009. Nærliggende felt for passive
redskap viser likt datagrunnlag, men omfatter delvis eller helt andre arter slik som kveite og Breiflabb
(Fiskeridirektoratet, 2019c).
I Sykkylven kommune er det registrert flere fiskeområder for passive redskap, hvor ett område deles
omtrent i to med Stordal kommune. Dette gir i underkant av 20419894.5 m2 (to felt overlapper delvis).
Omsøkt anlegg inkludert fortøyninger dekker omtrent 3.78%, mens fiskeforbudssonen dekker omtrent
1.09% av det totale arealet for passive fiskefelt. Feltet "Bugneset" ligger der det er omsøkt
anleggsplassering og er på 872100.7 m2. Omsøkt anlegg inkludert fortøyninger dekker 88.62% av feltet,
mens fiskeforbudssonen dekker 25.61% (Tabell 2).
Tabell 2. Omsøkt anleggsarealer og arealer for passive fiskeredskaper.
Hva
Kvadratmeter
% av totalt passive fiskeareal
Totalt Passive redskap
20419894.5
Anlegg inkludert fortøyninger
772877.0
3.78
Anlegg, flåte og fiskeforbudssone
223303.1
1.09
Anlegg og flåteramme
73151.3
0.36
Merder
19584.8
0.10
Hva
Kvadratmeter
% av feltet "Bugneset"
Totalt "Bugneset"
Anlegg inkludert fortøyninger
Anlegg, flåte og fiskeforbudssone
Anlegg og flåteramme
Merder

872100.7
772877.0
223303.1
73151.3
19584.8

De overnevnte sonene er illustrert på de neste sidene.
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88.62
25.61
8.39
2.25
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Gytefelt
Det kan opplyses om at gytefelt har et verdisystem som baserer seg på 1) hvor mye egg som legges og
2) i hvilken grad eggene holdes tilbake i feltet (retensjon). Det siste handler om eggene blir i selve
gyteområdet eller om det spres ut av feltet. Verdien på gytefeltet er avgjort av en samlet vurdering av
eggtetthet og retensjon og deles inn i tre kategorier: C – Lokalt viktig, B – Viktig eller A – Svært viktig
verdi (Fiskeridirektoratet, 2019b).
Gyteområdet «Ørskogvika» for torsk ligger omtrent 4200 meter fra planlagt anleggsramme, mens
«Tusvika» ligger omtrent 17000 meter fra planlagt anleggsramme. Her har Havforskningsinstituttet
undersøkt feltene i 2016 og klassifisert de som lokale viktig gytefelt (C). Førstnevnte er oppgitt å ha lav
eggtetthet og middels retensjon, mens det andre området har middels eggtetthet, men lav retensjon
(Fiskeridirektoratet, 2019c).
Gyteområdet «Søvikstranda» ligger omtrent 3300 meter fra planlagt anleggsramme. Datagrunnlaget
baserer seg på innrapportert info fra Kystfiskarlag i 2009 og omhandler Lange og hyse. Det foreligger
ikke informasjon om eggtetthet eller retensjon og følgelig er ikke området klassifisert. Det samme
gjelder for «Gaupefloget» som ligger omtrent 4800 meter fra planlagt anleggsramme har likt
datagrunnlag for Lange (Fiskeridirektoratet, 2019c).
Figuren på side 9 viser omtalte gytefelt.

Arter
Det er registrert noen arter av særlig forvaltningsinteresse (figur på side 10) angitt av Miljødirektoratet.
Dette gjelder oter, Ledella messanensis, Sild, Sei, Brisling, dypvannsreke (observasjon på land) og Laks
(Naturbase, 2019). I tillegg viser resultater fra artsobservasjoner i området (figur nederst på side 8)
mellom 2016 og 2019 funn av pattedyr (2 rådyr og 2 grevling; observasjoner ikke validert), 17 fuglearter
(observasjoner ikke validert), 6 arter virvelløse dyr blant annet heksekrabbe (3 obs; ikke validert) og
Lophelia pertusa (1 obs; ikke validert), to alger (brunflass og høvringstang; ikke validert), 62
observasjoner av ulike sopp (ikke validert), 127 observasjoner av lav (ett par validert), 121
observasjoner av moser (ikke validert), 69 observasjoner av karplanter (ett par validert), men ingen
fisk, amfibier eller flaggermus. Artsobservasjoner oppgir om funn er validert eller ikke, mens Åkerblå
har ikke kjennskap til kvalitetssikringen fra dataene til naturbase.
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Blanksektor
Anlegget ligger ikke innenfor blanksektor til noen fyr/lykt. Anleggsrammen ligger i overgant 30 meter
ifra. Se kartpakken fra Åkerblå for koordinater (eget dokument).
Produksjonsområde
Omsøkt anleggsplassering ligger i produksjonsområde 5 (Stadt til Hustadvika) som etter
trafikklyssystemet har fått gul vurdering. Dette betyr at det ikke er muligheter per dags dato å øke
produksjonen (biomassen) i området, så eventuelle nyetableringer vil kun brukes til å fordele
selskapets allerede tildelte konsesjoner (Regjeringen, 2017).
Nærmeste avstand til andre akvakulturlokaliteter er henholdsvis omtrent 12000 og 9500 meter (12265
Gudmundset og 37797 Skjortneset II). Tidligere oppdrettsaktivitet ved Rørneset (ID 27596) og
Søvikstranda (ID 12259), hvor sistnevnte var plassert i gyteområdet «Søvikstranda». Begge lokalitetene
er i dag fjernet (Fiskeridirektoratet, 2019c).
Lusetall fra nærliggende lokaliteter rapporterer at Skjortneset II (37797) ikke hadde passert
lusegrensen i 2019, mens i 2018 ble den passert i uke 17 (0.23 – grensen var på 0.2) og uke 29 (0.62 –
grensen var på 0.5). Gudmunset (12265) Passerte lusegrensen på hunnlus i uke 37 i 2019 (1.36 –
grensen var på 0.5), men passerte ikke grensen for hunnlus i 2018 (Barentswatch, 2019).

Dagfinn Breivik Skomsø
Laboratorieleder
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