Vedlegg6.3.7Begrunnelsefor søknadom utvidelseav maksimaltillatt
biomasse(MTB)og anleggsendring
ved akvakulturlokalitet17077
Trettevik
SalMarNord søkerhervedom å øke lokalitets MTBfra 5 400 tonn til 7 560 tonn ved Trettevik, samt
endringav anleggsutformingog plasseringfra gjeldendetillatelse fra 2010. Samledevurderingerav
lokaliteten indikerer sværtgode produksjonsforholdog høy tåleevnemed hensyntil organisk
belastning.Endringav rammefortøyningenutfordrer ikke grenserfor avsatt areali kystsoneplanen
for Lenvikkommune.

SalMarog SalMarNord
SalMarNord er et datterselskapav SalMarASAog har aktivitet i Tromsog Finnmark. SalMar Nord har
rundt 160 ansatte og er Nord-Norgesstørstehavbruksaktørmålt i konsesjoner. Satsinginnen forskning
og utvikling har blant annet medført verdens første helelektriske lokalitetsbåt og selskapethar i
samarbeidmed Enovaet mål å bli et mer energieffektivt oppdrettsselskap
. SalMarer første norske
oppdrett sselskapmed utviklingskonsesjoner
for offshore oppdrett.
Nord-Norgerepresentereret viktig satsingsområdefor SalMar-konsernet. I den forbindelsehar SalMar
Nord etablert et av verdensstørste smoltanlegg på Senjai Troms. Selskapethar også planer om å
investere i et nytt slakteri- og foredlingsanleggi Nord-Norge. Sett i lys av dette er det behov for
bærekraftigelokaliteter for å oppfylle bådesamfunnets,myndighetenesog interne krav til produksjon
av mat gitt gjennom konsesjoneneog interregionalt biomassetak. I den forbindelse ønsker SalMar
Nord å anvendepotensialepå velegnedelokaliteter.
SalMarNord er til stede i lokalsamfunn langsstore deler av den nordnorskekysten,og er opptatt av
utviklingen i grender og kommuner.Peroktober 2017har selskapetvirksomheti 10 kommuneri 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.
SalMar Nord har fått godkjent inter-regionalt biomassetak(IRBT)mellom produksjonsområdene10,
11, 12 og 13. Dette innebærer at produksjonenkan fordelesmellom alle produksjonsområdeneog at
selskapetkan utnytte sin produksjonskapasitetmer effektivt. Sommotytelse til samfunnetfor denne
fleksibiliteten, forplikter SalMar Nord seg til å foredle minimum 25% av den selskaps
produserte
biomassenav laks i Norge.Økt foredling og industrisatsingskaperarbeidsplasserpå land og ivaretar
myndighetenesforventninger til næringen.For å benytte de muligheter som ligger i IRBT, og det å
skaffe arbeidsplasserpå land, ser SalMarNord et særlig behov å optimalisere etablerte og egnede
lokaliteter.
Trettevik
Lokalitetene Skårliodden og Trettevik i Malangen er derfor et viktig ledd for SalMar Nords
industrisatsingmed samletmaksimaltillat biomasse(MTB)på 9 000 t onn. Lokalitetenesbeskaffenhet
og samspillet mellom utsett av smolt ved Skårlioddenog splitt med Trettevik oppnåddesvært gode
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driftsresultaterved sisteproduksjonssyklus.
Underfølger en redegjørelseav viktige faktorer som viser
at selskapetog lokalitet Trettevikvil håndtere en MTB-økningpå 2 160 tonn til totalt 7 560 tonn.

Anleggsendring
Dagensanleggved Trettevik består av åtte bur på rekke (Figur1). Akvakulturtillatelsefra 11.11.2010
omfatter 2x8 bur (burstørrelse85x85m). SalMarNord ønskerimidlertid å endre anleggsplassering
og
endre utforming av rammefortøyningentil totalt 15 bur (100x100m) i en 5x3 formasjon på dypere
vann (Figur 2). Lokaliteten får en betydelig økning i avsetningsa
real enn dagens anlegg. Omsøkt
anleggsformog plasseringforventeså opprettholdeden lavepåvirkningeni resipienten,samtsikregod
fleksibilitet med hensyn til drift og behandling. Anleggsutformingskal også sikre fortsatt god
fiskevelferdog lavt smittepress.Landfestinger avklart med grunneiere.

Figur1 Dagensanleggved lokalitet Trettevik.

Figur2 Omsøkt anleggsformog plasseringved Trettevik.
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Fiskevelferd, vekstforhold og miljø
Godfiskehelse,fiskevelferdog godt miljø er nødvendigeforutsetningerfor en lønnsomog bærekraftig
produksjon av oppdrettsfisk med høy kvalitet. Akvakulturloven, dyrevelferdsloven og 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
innebærerat 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
dødelighetog redusertsmittepress.
Miljøundersøkelser
God fiskehelse og fiskevelferd er også nært knyttet opp mot en lokalitets forutsetninger for
matfiskproduksjon.Hydrografi- og strømmålinger fra Trettevik viser god vannkvalitet, gjennomstrømming og utskiftning gjennom hele vannsøylen(Vedlegg6.1.2 og Vedlegg6.2.1). Erfaringer fra
mangeårsdrift viserat lokaliteten har megetgodeforutsetningermed hensyntil trivsel og vekstvilkår.
Tabell1 Oppsummeringav B-undersøkelse
r og produksjonsdatafor Trettevik.

Forundersøkelsen
fra Trettevik tilsier at lokaliteten har meget god restitusjonsevne(se Vedlegg6.2.1
og Tabell1) og konkludererogsåmed at arealet rundt lokaliteten bærer svært lit e preg av organisk
belastning.Samletsett visermiljøundersøkelsene
at Trettevikvil håndterehøyereproduksjonsvolumer
utover dagensnivåer. SalMarNord ønskerlokaliteter som påvirkerresipienteni minst mulig grad. En
økningav MTB ved Trettevik vil bidra til å sikre fullgode brakkleggingsperioder
for andre lokaliteter i
Tromsog Finnmark.
SalMarNord benytter ikke kobber til impregneringav nøter.
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GLOBALG.A.P
og ASC
SalMar Nords produksjon av matfisk følger GLOBALG.A.P
IFA akvakultur. Standardener globalt
anerkjent for 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
Trettevik er en av tolv lokaliteter i SalMarNord som er sertifisert etter havbruksstandardetablert av
AquacultureStewardshipCouncil(ASC).Standardener regnet somverdensstrengesteog er utarbeidet
av WWF(http://www.asc-aqua.org). ASCer et uavhengigsertifiseringsorganog produkter med ASCmerket har møtt kravenei ASCsmiljøstandard.Miljømerket viserforbrukerneat sjømatenkommer fra
havbruk som har minimert påvirkningenepå miljøet og samfunnet. En del av sertifiseringskravene
inkludererogsååpenhetknyttet til driften.

Lusebekjempelse
Bekjempelseog forebyggingav lakselus er et viktig fokusområde for SalMarNord. Hovedstrategientil
selskapetligger i å benytte forebyggendetiltak for å bekjempelakselus.Generelthar anvendelseav
bådeluseskjørt(hindrer påslag)og rognkjeks(biologiskavlusning)har hatt positiveeffekter på flere av
SalMarsNordslokaliteter og i 2017ble også«MidtNorsk»-ringen tatt 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 en del av et større konsern, drar SalMar Nord også nytte av
erfaringerog utvikling gjort i andre produksjonsområdermed større utfordringer knyttet til lus.
Påslagav lakselusved lokalitet Trettevik har historisksett vært av normal til lav karakter.Det ble ikke
gjennomført behandlingermot lakselusi 2017 og laksen hadde ved utslakting i oktober under 0,2
hunnlus per laks. Erfaringer viser at lokalitetens beskaffenhet har medført liten egensmitte og
oppformeringav lus. Det arbeidesogsåmed å få til en avtale om sonedrift i Malangenpå lokalitetene
Skårliodden,Trettevikaog Durmålsvika(WilsgårdFiskeoppdrett).Hensiktenmed sonedriftener at hele
området brakkleggesmellom generasjonene,som igjen vil sikreat livssyklusentil lakselusenbrytes før
neste utsett.
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Sikkerhet/Fortøyning/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 strengt regulert og somalle oppdrettsselskapplikter å forholde segtil. Målet
er å skapetryggearbeidsplasserog en sikkerdrift med lav påvirkningav det ytre miljøet. Vi har hyppige
inspeksjonerav anleggenemed ROVog dykkere for å ivareta sikkerhetog miljø. Beredskapsplanene
inkluderer prosedyrer om umiddelbar varsling av rømt laks til elveformenn og lokale fiskere for
gjenfangst.
SalMar Nord ser de gunstigemiljø- og fiskevelferdseffekteneved å drifte ved eksponertelokaliteter.
Dette medførerkrav om økt kapasitetpå merdsystemene våre og i den forbindelsehar utviklingenav
Midgard-merder fra produsenten Aqualine vært viktig. Midgard-systemet er utviklet i samarbeid
mellom produsenten og SalMar og er designet for tøffere forhold, der alle komponentenejobber
sammenfor å sikrebådefisk og røktere. SalMarNord erfarer ogsåat systemeter mer rømningssikkert
enn det tradisjonelle merddesignet med bunnring og bunnringsoppheng(Vedlegg 6.3.6). Gode,
praktiskeprosedyrerog robuste barrierer er viktig, men uønskedehendelserkan likevel oppstå.
Gjennom Dyrøyseminar/Nordavind Utvikling er SalMar Nord også involvert i «Samarbeidsprosjekt
villaksnæring» som har følgende elver som deltakere: Vardnesvassdraget, Tennelva,
Ånderdalsvassdraget,
Grasmyrvass
-draget og Salangsvassdraget.
I tillegg har vi utstrakt samarbeid
med LaukhelleLakselvpå Senjaog Målselvfor overvåkningog beredskap.

Oppsummering
SalMarNord ønskerå optimaliseredriften på alleredetildelte lokaliteter for å nå målsetningeneom
verdiskapning og fleksibel anvendelse av selskapets konsesjonstillatelser og interregionalt
biomassetak. Våre analyserog erfaringer tilsier at lokalitet Trettevik er meget godt egnet til oppdrett
av matfisk og derfor ønskervi å endre anleggsplassering
og maksimaltillat biomassetil 7 560 tonn.

StefanPaulsen
Lokalitetsutvikler
SalMarNord AS

«BÆREKRAFT I ALT VI GJØR»
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