Vedlegg6.3.3 Behovsbeskrivelse
og virkningsvurderingerfor søknad
om anleggsendring
og utvidelseav maksimaltillatt biomasse(MTB)ved
akvakulturlokalitet34137Skårliodden
SalMarFarmingAS,avdelingNord søkerhervedom å øke lokalitets MTBfra 3 600 tonn til 6 000 tonn
ved Skårliodden i Lenvik kommune. Samlede vurderinger av lokaliteten indikerer svært gode
produksjonsforholdog høy tåleevne med hensyn til organisk belastning. Økt fokus på fiskehelse,
miljøforhold og anleggsinspeksjoner
skal sikre at driften ved maksimaltillat biomassepå 6 000 tonn
gjennomførespå en bærekraftigmåte.

SalMarog SalMarFarmingavd Nord
SalMarFarmingASer et datterselskapav SalMarASAog har aktivitet i Tromsog Finnmark.SalMar
Farming avd Nord (heretter kalt SalMar Nord) har rundt 160 ansatte og er Nord-Norgesstørste
havbruksaktørmålt i konsesjoner.Satsinginnen forskningog utviklinghar blant annetmedført verdens
første helelektriske lokalitetsbåt og selskapet har i samarbeid med Enova et mål å bli et mer
energieffektivtoppdrettsselskap.SalMarer første norskeoppdrettsselskapmed utviklingskonsesjoner
for offshore oppdrett.
Nord-Norgerepresentereret viktig satsingsområdefor SalMar-konsernet.I den forbindelsehar SalMar
Nord etablert et av verdens største smoltanleggpå Senjai Troms. Selskapethar også besluttet å
investere i et moderne slakteri- og foredlingsanleggpå Senja.Sett i lys av dette er det behov for
bærekraftigelokaliteter for å oppfylle bådesamfunnets,myndighetenesog interne krav til produksjon
av mat gitt gjennomkonsesjoneneog interregionaltbiomassetak.SalMarNord har fått godkjentinterregionalt biomassetak(IRBT)mellom produksjonsområdene10, 11, 12 og 13. Dette innebærer at
produksjonen kan fordeles mellom alle produksjonsområdeneog at selskapet kan utnytte sin
produksjonskapasitetmer effektivt. Sommotytelse til samfunnetfor denne fleksibiliteten, forplikter
SalMarNord segtil å foredle minimum 25%av den selskapsproduserte
biomassenav laksi Norge.Økt
foredling og industrisatsingskaperarbeidsplasserpå land og ivaretar myndighetenesforventningertil
næringen.For å benytte de muligheter som ligger i IRBT,og det å skaffe arbeidsplasserpå land, ser
SalMarNord et særligbehovå optimalisereetablerte og egnedelokaliteter.
SalMarNord er til stede i lokalsamfunnlangsstore deler av den nordnorskekysten,og er opptatt av
utviklingeni grenderog kommuner.Perfebruar 2018har selskapetvirksomheti 10kommuner i Troms
og Finnmarkog engasjertsegaktivt i flere lokale prosjekter.Det er ogsåviktig for selskapetå være til
stede på de lokale arenaenefor å utveksle synspunkterog informasjon, samt delta i planprosesser.
Oppdrett av laks er fortsatt å regne som en ung næring, og det er viktig å sørge for at lokale
beslutningstakere,og befolkningenfor øvrig, får informasjonom drift og utviklingsplaner.SalMarog
SalMar Nord har, blant annet gjennom et aktivt engasjementi næringsorganisasjonene,
bidratt til
viktige prosesserfor bærekraftigutvikling i Norge.
Skårlioddenog Trettevika
Lokalitetene Skårlioddenog Trettevika er etablert som et eget driftsområde med felles utsett og
brakklegging.Trettevikable klarert i 2007,mensSkårlioddenkom i produksjoni 2014.Lokalitetenehar
i dagen samletmaksimaltillat biomasse(MTB)på 9 000 tonn (11 160 tonn dersompositivt vedtakpå
inneværende søknad for Trettevika). Lokalitetenes beskaffenhet og driftssamspillet mellom
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lokalitetenehar bidratt til effektiv og stabil produksjon.Underfølgeren redegjørelseav viktigefaktorer
som viser at selskapetog lokalitet Skårlioddenvil håndtere en MTB-økningpå 2 400 tonn til totalt 6
000 tonn.

Fiskevelferd,vekstforhold og miljø
Godfiskehelse,fiskevelferdog godt miljø er nødvendigeforutsetningerfor en lønnsomog bærekraftig
produksjon av oppdrettsfisk med høy kvalitet. Akvakulturloven, dyrevelferdslovenog matloven
regulererakvakulturnæringenmed hensyntil forsvarligdrift. SalMarNord setter fokus på oppdrett på
laksens egne betingelser og å være fremragende i alle ledd og detaljer av produksjonen. Dette
innebærer at prosesserog prosedyrerfra settefiskanleggtil produksjoni sjø og slakt er ivaretatt av
dyktige og erfarne røktere, fagavdelingerog ledelse.Selskapsinterntfiskehelsepersonellog eksternt
fiskehelsetilsyner involvert i hele laksenslivsløp og skal sikre at SalMar Nord oppfyller interne og
myndighetspålagtekrav om fiskevelferdog kvalitet.
Smoltproduksjon
Egensmoltproduksjonpå Senjagir SalMar Nord større fleksibilitet og mulighet til å sette ut større
smolt, noe som vil øke tilpasningsdyktighetenog redusere produksjonstida i sjø. Samtidig gir
smoltproduksjonen gode forutsetninger for å nå målene i arbeidet innenfor avl og genetikk.
Forskningen på dette fagfeltet skaper muligheter for å øke laksens overlevelsesevneog
motstandsdyktigheti forhold til sykdom.Med et velfungerendekvalitets-og avvikssystemog ved å ha
kontroll på hele verdikjeden,håper SalMar-konsernetå sette en ny standard for god fiskehelse,lav
dødelighetogredusertsmittepress.Høst2017ble det satt ut 5 500 000 smolt i Solbergfjorden,samt5
200 000 smolt i Tromsog Finnmark(V-18) fra egen produksjon.Foreløpigakkumulert dødeligheter
svært lav.
Miljøundersøkelser
God fiskehelse og fiskevelferd er også nært knyttet opp mot en lokalitets forutsetninger for
matfiskproduksjon.Hydrografi-og strømmålingerfra Skårlioddenviser god vannkvalitet,gjennomstrømming og utskiftning gjennom hele vannsøylen(Vedlegg6.1.2 Strømrapportog Vedlegg6.2.1
Forundersøkelse).
Erfaringerfra mangeårsdriftviser atlokaliteten harmegetgode forutsetningermed
hensyntil trivsel og vekstvilkår.
Tabell1 Oppsummeringav B-undersøkelser
og utfôretmengde for Skårliodden.

Dato

Gen.

24.04.2018
03.05.2016
10.09.2015
13.04.2015
19.03.2013

V-14
V-14
-

Indeks
(Gr II og
III)
0,09
0,55
1,21
1,02
-

Tilstand

Utfôret mengde
(tonn)

Merknader

1
1
2
1
1

0
0
5400
4593
-

Forundersøkelse,
Åkerblå
Åkerblå
Maksimalbiomasse,Åkerblå
Havbrukstjenesten
Forundersøkelse,
HB-Tjenesten

SalMar Nord ønsker lokaliteter som påvirker miljøet og resipienten i minst mulig grad.
Forundersøkelsenfra Skårlioddentilsier at lokaliteten har meget god restitusjonsevne(se Vedlegg
6.2.1 og Tabell 1) og konkluderer også med at arealet rundt lokaliteten bærer svært lite preg av
organisk belastning. Samlet sett viser miljøundersøkelseneat Skårliodden vil håndtere høyere
produksjonsvolumerutover dagens nivåer, især med endret anleggskonfigurasjonog plassering.
Postadresse:Industriveien51, 7266 Kverva.Besøksadresse:
Sjøgata39, 9300 Finnsnes.
Org.Nr.: 966 840 528

2

Særskilt fokus på å utnytte arealkapasitetenskal sikre at miljøtilstanden opprettholdes gjennom
produksjonssyklusene.En økning av MTB ved Skårliodden vil bidra til å sikre fullgode
brakkleggingsperioder
for andre lokaliteter i Tromsog Finnmark.
SalMarNord benytter ikke kobber til impregneringav nøter.

GLOBALG.A.P
og ASC
SalMar Nords produksjon av matfisk følger GLOBALG.A.P
IFA akvakultur. Standardener globalt
anerkjentfor produksjonav oppdrettsfiskog fokusererpå:
Trygghetfor produsenterog konsumenter
Dokumentasjonog sporbarhetav produksjonog produkt
Minimering av bruk av kjemikalierog legemidler
Dyrevelferd
Effektivressursutnyttelse
Miljø
Drift i samsvarmed lokaleog internasjonalelover og reguleringer
Standardenskal sikre trygg og sporbarsjømat til forbrukeren,og en ansvarligproduksjoni forhold til
dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn. Standardendekker hele prosessenfor fremstilling av et
produkt fra fôr og stamfisk,via yngel-og matfiskproduksjon,til fisken forlater anlegget.I de tilfellene
der fisken prosesseresunder produsentenseierskap er sporbarhet av det prosesserteproduktet
inkludert i standarden.
ASC-sertifisering
Skårlioddener en av tolv lokaliteter i SalMarNord som er sertifisert etter havbruksstandardetablert
av Aquaculture StewardshipCouncil (ASC).Standardener regnet som verdens strengeste og er
utarbeidet av WWF(http://www.asc-aqua.org).ASCer et uavhengigsertifiseringsorganog produkter
med ASC-merkethar møtt kravenei ASCsmiljøstandard.Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten
kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet. En del av
sertifiseringskraveneinkludererogsååpenhetknyttet til driften.

Lusebekjempelse
Bekjempelseog forebyggingav lakseluser et viktig fokusområdefor SalMarNord. Hovedstrategientil
selskapetligger i å benytte forebyggendetiltak for å bekjempelakselus.Generelthar anvendelseav
bådeluseskjørt(hindrer påslag)og rognkjeks(biologiskavlusning)har hatt positive effekter på flere av
SalMarNordslokaliteter og i 2017ble også«MidtNorsk»-ringentatt i bruk. I tester har ringen bidratt
til at enkeltmerderhar gjennomførten hel produksjonuten avlusningog uten brudd på «Forskriftom
bekjempelseav lakselusi akvakulturanlegg».
Bekjempelseav lakselusønskesi størst grad å omhandle behandlingermed ikke-medikamentelle
metoder (IMM). SalMarNord har i den forbindelseinvesterti et eget Hydrolicer-systemsomved behov
brukes til mekaniskavlusning.Som følge av utfordrende episoder i Mefjorden høsten 2017, er det
iverksatt et eget støtteapparat i selskapet som overvåker lusenivåer og skal sikre at tiltak blir
gjennomført før uakseptable tilstander oppstår. Det er også etablert rammeavtaler med
avlusningsaktørersomkanstille på kort varselved behov.Somen del av et størrekonsern,drar SalMar
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Nord nytte av erfaringerog utvikling gjort i andreproduksjonsområdermed størreutfordringer knyttet
til lus.
Påslagav lakselusved lokalitet Skårlioddenhar historisksett vært av lav karakter og lusegrensenhar
aldri vært overskredet.Det har kun blittgjennomførttomedikamentelle behandlingerpå anleggetmot
lakselussiden2014.Driftserfaringerviserat lokalitetensbeskaffenhetharmedførtliten egensmitteog
oppformering av lus. Dette seesi sammenhengmed preventive effekter fra rensefiskog luseskjørt.
Sonedriftog felles brakkleggingmed andre aktører i Ytre Malangenog nordlige Gisunder i prosessog
forventesetablertinnen 2020.

Sikkerhetog rømningssikring
Utarbeidedeberedskapsplaner(Vedlegg6.1.5) og et omfattende kvalitetssystemmed prosedyrerog
risikovurderingerligger til grunn for driften av ethvert oppdrettsanlegg.I tillegg til dette er det et
offentlig regelverksomer strengtregulert og somalle oppdrettsselskapplikter å forholde segtil. Målet
er å skapetryggearbeidsplasserog en sikkerdrift med lavpåvirkningav det ytre miljøet. Vi har hyppige
inspeksjonerav anleggenemed ROVog dykkerefor å ivareta sikkerhetog miljø. Beredskapsplanene
inkluderer prosedyrer om umiddelbar varsling av rømt laks til elveformenn og lokale fiskere for
gjenfangst.
SalMarNord ser de gunstigemiljø- og fiskevelferdseffekteneved å drifte ved eksponertelokaliteter.
Dette medfører krav om økt kapasitetpå merdsystemenevåre og i den forbindelsehar utviklingenav
Midgard-merder fra produsenten Aqualine vært viktig. Midgard-systemeter utviklet i samarbeid
mellom produsentenog SalMar og er designet for tøffere forhold, der alle komponentenejobber
sammenfor å sikrebådefisk og røktere.SalMarNord erfarer ogsåat systemeter mer rømningssikkert
enn det tradisjonellemerddesignetmedbunnringog bunnringsoppheng(Vedlegg
6.3.1).Selskapethar
også igangsatt langtidsmålinger for strømdata på lokaliteten for å sikre tilstrekkelig
fortøyningsdimensjonering
for ny anleggskonfigurasjon.

Påvirkningav anadromevillfiskbestander
Vassdrag
Naturmangfoldlovensbestemmelser(især kapittel II) legger et stort ansvarpå næringeni forhold til
bærekraftig drift og vekst. Gjennom Dyrøyseminar/NordavindUtvikling er SalMar Nord involvert i
«Samarbeidsprosjektvillaksnæring»som har følgende elver som deltakere: Vardnesvassdraget,
Tennelva,Ånderdalsvassdraget,
Grasmyrvass-draget
og Salangsvassdraget.
I tillegg har vi utstrakt
samarbeidmed LaukhelleLakselvpå Senjaog Målselvfor overvåkningog beredskap.
«Genetiskpåvirkningav rømt oppdrettslakspå ville laksebestander»(Diserudet. al, 2017) vurderer
175 ville laksebestanderog fordeler de i fire tilstandsklasser.Prosjektet er utført av NINA og
Havforskningsinstituttet.Vurderte vassdraginnenfor 25 km radius fra Skårlioddeninkluderer kun
Lysbotnvassdraget(oransje - moderate genetiske endringer indikert). Ved vurdering av genetisk
tilstand benyttes imidlertid Laukhelle-klassen
(prøve fra 1990) som referansemot prøver fra 2015 i
Lysbotnvassdraget.
Den signifikanteendringeni klassenhar derfor svært høy usikkerhetmed hensyn
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til innkrysningde siste25 år. Drivtellingog registreringi gytesesongeni 2017i Lysbotnelvapåvisteén
rømt oppdrettslaks(Kanstad-Hanssen
et al., 2017)avtotalt 247 laks.
Indre Malangener definert som nasjonallaksefjordog grensengår fra Tennskjæri Lenviktil Ansneset
i Balsfjord kommune (Figur 1). Avstand fra grensen til Skårliodden er 10 km. Årlig telling av
oppdrettslaksi Målselvaviser relativt sett svært lave tall av oppvandrendeoppdrettslaksi vassdraget
i perioden 2011-2016(Kanstad-Hansen
et al, 2011-2016).Totalt ble det registrert 167 oppdrettslaks
ved laksetrappenav totalt 18698individer i denneperioden.Diserudet al. (2017)viserimidlertid til en
historisksignifikanthøy endringav genetisktilstand siden1986-88.

Figur 1 Plasseringav lokalitet Skårlioddenogavstandtil nasjonallaksefjord(IndreMalangen)

Samledeinterne vurderingeravvassdragenei nordligedeler av produksjonsområde10viser at på tross
av en betydelig økning av biomassede siste 10 år, så er antall oppdrettslaksi de øvre sonene av
vassdragenebegrenset/nedadgående
og den genetiskeinnkrysningener holdt på et stabilt nivå.
Inn- og utvandringav villfisk
Påvirkningav oppdrettsintensiveområder med hensyntil infeksjonspressav lus i innvandrings-og
utvandringsfasenfor villfisk i Tromser vurdert av blant annet Havforskningsinstituttet(Grefsrudet al.,
2018).Datagrunnlagog modellerindikererliten lakselusrelatertdødelighetfor utvandrendepostsmolt
i tidsrommet uke 26-29. Videre viser modellen at det er økende smittepress utover juni-juli.
Resultatenestøttes av Nilsen et al. (2017) som konkluderer med at det er lav til moderat risiko for
lakselusindusertvillfiskdødelighetbådei 2016og 2017 for produksjonsområde10 (Figur2).
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Figur 2a) Eggproduksjonper biomasse,b) Sumkopepoditteri 2016og 2017,tidspunktfor50% utvandringmarkert i grønt, c)
KalibrertsmittepresskartHI, i tre kategorierlav, moderat og høy risiko, 2016,og d) 2017(FraNilsenet al.2017).

Lakselustellingerfra lokalitetene(Skårliodden,Trettevika,Durmålsvikaog FinnvikaS)i Ytre Malangen
viser imidlertid at lusenivåog begynnendesmittepressfra lus kommer senerepå høsten.Tellingene
for H-14 og V-17generasjonenviser at nivåenepå hunnlusble først økendefra uke 35 (H-14)og uke
45 (H-17)(Figur3).
SalMarNords anleggi Ytre Malangenbenytter nå luseskjørti kombinasjonmed rensefiskfor V-17generasjonen.Luseskjørter en fysisk barriere rundt merdene som skal hindre påslagav lakselus.
Erfaringer i næringen og internt i SalMar viser drastiske nedgangerav lusenivåerog smittepress.
Brukenviser ogsåat økningenav lusenivåeneforskyvesmed flere uker.
Lusegrenseer fra 2017 redusert til 0,2 i ukene 21-26. SalMarNord vurderer derfor at tiltakene med
redusert lusegrenseog luseskjørtmed rensefiskhar en betydelig risikodempendeeffekt med hensyn
til beitendeanadromvillfisk og utvandrendevillfisk i området.
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Utvandring
Økningav hunnlusnivåfra uke 45

Figur 3Lusenivåerved Skårlioddenved høst 2017(V-17gen).Økningav hunnlusnivåbegynnerførst i uke 45. Trendenvises
ogsåfor andre lokaliteter i Ytre Malangen(BarentsWatch.no).Merk tidsvindufra hovedutvandring.

Oppsummering
SalMarNord ønskerå optimaliseredriften på alleredetildelte lokaliteter for å nå målsetningeneom
verdiskapning og fleksibel anvendelse av selskapets konsesjonstillatelser og interregionalt
biomassetak.Våre vurderinger og erfaringer tilsier at lokalitet Skårlioddener meget godt egnet til
oppdrettav matfisk. Fokuspå fiskehelse,miljøforhold og anleggsinspeksjoner
skalsikre atdriften ved
maksimaltillat biomassepå 6 000 tonn gjennomførespå en bærekraftigmåte.

StefanPaulsen
Lokalitetsutvikler
SalMarFarmingAS| avd Nord

«BÆREKRAFTI ALT VI GJØR»
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