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Havbør AS, org.nr. 976 735 137 - Oversendelse av søknad for offentlig 
utlysning og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering for 
fangstbasert akvakultur i Kobbkroken i Kongsfjord i Berlevåg kommune.  
 
Finnmark fylkeskommune viser til søknaden fra Havbør AS datert 18.9.2017, ansett komplett 
9.10.2017. Søknaden gjelder klarering av lokalitet for fangstbasert akvakultur.  
 
Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at 
søknaden kan videresendes.  
 
Havbør AS har per i dag godkjent lokalitet i Kongsfjord for akklimatisering og lagring av levende 
torsk, og søker med dette om lokalitet for fangstbasert oppdrett av torsk med fôring på følgende 
lokalitet; 
 
Lokalitetsnr.  Lokalitetsnavn Kommune MTB  

-  Kobbkroken Berlevåg 2000 tonn 
 
Søknaden gjelder for følgende posisjoner gjengitt i grader og desimalminutter (Kartdatum 
Euref89/WGS84): 
 
Anlegg 
Midtpunkt Ytterpunkt NV Ytterpunkt NØ Ytterpunkt SØ Ytterpunkt SV 

N 70o 42,879 
Ø 29o 18,314 
   

 

N 70o 42,949 
Ø 29o 18,380 
 

N 70o 42,905 
Ø 29o 18,523 
 

N 70o 42,810 
Ø 29o 18,255 
 

N 70o 42,855 
Ø 29o 18,111 
 

 
Orientering om forskrift om konsekvensutredning 
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). 
Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  
 
Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 
jfr. § 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. 
Beslutninger som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr, 
forskriftens § 3 annet ledd.  
 



 

 
 

Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. de 
respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 
søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere 
hvilke forhold som bør belyses nærmere. 
 
Det er til orientering utarbeidet en egen veileder til forskriftens § 10: Kriterier for vurdering av 
vesentlige virkninger av vedlegg II-tiltak, som kan benyttes. 
 
Søknaden sendes nå til Berlevåg kommune v/ Tana kommune jf. «Avtale om 
tjenestesamarbeid mellom Tana kommune og Berlevåg kommune» datert 02.07.2015, for 
offentlig utlysning og kommunal behandling. Kommunen gjør en rask vurdering av om 
søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i samarbeid med søker utlyse 
søknaden og legge den ut til offentlig ettersyn i en måned fra kunngjøringsdato.  
 
Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn av 
allerede vedtatt kommunalplan og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Ved denne 
oversendelsen skal eventuelle innkomne innspill fra den kommunale høringen vedlegges. 
  
Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Finnmark fylkeskommune på 12 uker etter 
mottak av søknaden, jf. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av 
akvakultursøknader.  
 
Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i www.norsk.lysningsblad.no og de 2 
mest leste aviser i omsøkte område. Kunngjøring i lysningsbladet sendes på e-post til 
lysningsbladet@norge.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig.  
 
Finnmark fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift 
av utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  
 
Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region 
Finnmark. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og 
fatter enkeltvedtak.  
 
Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Majliz Berget 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
Vedlegg: 

1. Søknadsskjema 
2. Sjøkart Kongsfjord 
3. Kystsoneplankart 
4. Olex-kart 1-5000 
5. Posisjoner for anlegg og strømmåler 
6. Anleggsskisse 
7. Strømrapport 
8. MOM-B Kobbkroken 
9. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel datert 4.7.2017 
10. Konsekvensutredning utført av Akvaplan Niva datert 17.1.2017 



 

 
 

11. Forutsetninger beredskapsplan 
12. Risikovurderinger fangstbasert akvakultur 
13. Beredskapsplaner rømming 
14. Beredskapsplaner ved økt dødelighet 
15. Beredskapsplan nødslakting 
16. Tilleggsopplysninger knyttet til søknaden 
17. Tillatelse mellomlagring 

  
   
 
Likelydende brev sendt til:  
Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 BERLEVÅG 
Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 TANA 
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ 
Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga, Postboks 701, 9815 VADSØ 
Havbør AS, 8475 STRAUMSJØEN 
 



 

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg 
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005  nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, 

mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i 
landbaserte anlegg. Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Addresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at 
fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og vannressurs- 
og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5a. 
Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med 
sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, 
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om 
eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495. . 

  

2.  Planstatus og arealbruk 

2.1.  Planstatus og vernetiltak: 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?     Ja    Nei      Foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak  etter naturvernloven?                   Ja    Nei      Foreligger ikke  

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak  etter kulturminneloven?                 Ja    Nei      Foreligger ikke  

2.2.  Arealbruk – areal interesser 
(Hvis behov bruk pkt 5  eller pkt 6) 

Behovet for søknaden:  Mellomlagring og oppfôring av torsk for å forlenge salgssesong                            

Annen bruk/andre interesser i området:  Ingen kjente  

Alternativ bruk av området:  Ingen  

Verneinteresser ut over pkt. 2.1:              Ingen  

2.3. Konsekvensutredning 

Mener søker at søknaden trenger konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? Ja  Nei 

 

2.4. Supplerende opplysninger 

Se vedlegg 5. Tana kommune: Dispensasjon for etablering av fangstbasert akvakultur i 
Kongsfjorden, Berlevåg kommune. 
Se vedlegg 6. Akvaplan -Niva: Miljøkonsekvenser av oppdrett og/eller levendelagring av torsk 
i Kongsfjord, Berlevåg kommune, Finnmark  

 

1 Generelle opplysninger 

1.1 Søker: 

Havbør AS  
1.1.1 Telefonnummer 
95703822 

1.1.2 Mobiltelefon                                           
95703822 

1.1.3 Faks 

1.1.4 Postadresse  
8475 Straumsjøen  

1.1.5 E-post adresse 
jonne@vkbb.no 
 

1.1.6 Organisasjons eller personnr. 
976735137 

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson): 

Jon – Edvard Johnsen  
1.2.1 Telefonnummer 
95703822 

1.2.2 Mobiltelefon 
95703822 

1.2.3   E-post adresse  
jonne@vkbb.no 

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i 

1.3.1 Fiskeridirektoratets region  
Region Nord  

1.3.2 Fylke 
Finnmark  

1.3.3 Kommune 
Berlevåg  

1.3.4 Lokalitetsnavn : Kobbkroken i  Kongsfjord  

 
1.3.5   Geografiske koordinater: 

 N 70 0   42, 879    Ø 29 0    18, 314 ` 

 

Bokmål 



 

 

3 Søknaden gjelder 

3.1    Klarering av ny lokalitet 

(Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten per i dag).  
Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser,  
jf. veileder 
 

Omsøkt størrelse: 2000 tonn 
 
Tillatelsesnummer(e): 

dersom det/de er tildelt, jf veileder: Ikke tildelt  
Søker andre samlokalisering på lokaliteten? 

  Ja Nei 

Hvis ja, oppgi navn på søker: 

………………………………………………………………… 
Se også pkt 6.1.8  

 

eller 

3.2    Endring 

Lok. nr: ………………………………………………………..….. 

Tillatelsesnr(e): …………………………………………………. 

 …………..…………….……………………….  

Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig 
 Arealbruk/utvidelse 
 Biomasse: Økning: …………….. (tonn) 

  Totalt etter endring: ……………………. 

 Annen størrelse Økning: ………………(tonn) 
 Totalt etter endring: ………….………... 

 Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten 

 Endring av art 

 Annet 

 

 Spesifiser: …………………………………………… 

3.3 Art  

3.3.1      Laks, ørret og regnbueørret  (det må også krysses av for formålet) : 
 

 Kommersiell matfisk  Undervisning 
  Forskning  Visningsformål   
 Fiskepark   Stamfisk  Slaktemerd 

   
 

3.3.2      Annen fiskeart  
 

Oppgi art: Torsk  
 

Latinsk navn: Gadus Mohua  

3.3.3      Annen akvakulturart 
 
 
Oppgi art: ……………………. 
 
Latinsk navn: ……………………………… 

3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) 

  Settefisk 
  Matfisk 
  Stamfisk 
  Slaktemerd 

  

  Tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder 
  Senere livsstadier av krepsdyr,  bløtdyr og pigghuder   

  Annet ,eks.manntall,fangstbasert                                  
 

  Spesifiser: Fangsbasert akvakultur  

3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret: 

3.5.1  Disponible lokaliteter 
 
Lok.nr.: …………………….. Lok.navn: ………………………………….. 
 
Lok.nr.: …………………….. Lok.navn: ………………………………….. 
 
Lok.nr.: …………………….. Lok.navn: ………………………………….. 
 
Lok.nr.: …………………….. Lok.navn: ………………………………….. 
 
Lok.nr.: …………………….. Lok.navn: ………………………………….. 

3.5.2  Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt 
  

  Ja Nei 

 

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ? 
  Ja Nei 

3.6 Supplerende opplysninger 

Søker har godkjent lokalitet i Kongsfjord for akklimatisering og lagring av levende torsk, søker nå i 
tillegg lokalitet for fangstbasert oppdrett av torsk med fôring.  



 

4.  Hensyn til 

folkehelse, smittevern, dyrehelse, miljø, ferdsel og sikkerhet til sjøs 

4.1 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning 

Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet), 

landbruk o.l. innenfor 5 km. Kloakk i Kongsfjord ca. 500 meter. Avstand til to tidligere fiskemottak (Giæverbruket og 
Kongsfjordbruket) i Kongsfjord er ca. 500 meter. Anleggene er ikke drift og har ikke vært i drift på flere år.   
 
 
 

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse 

4.2..1  Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: 

 Stedsnavn og type virksomhet(er) i lakseførende vassdrag : Ingen  

4.2..2  Driftsform: Fangst av levende torsk som akklimatiseres og tilbys fôr og  før slakting. Det vil i hovedsak bli 
vedlikeholdsfôring for å sikre fiskevelferd.  

4.3 Hensyn til miljø 

4.3.1 Årlig planlagt produksjon:  . Sesongen for fangstbasert 
havbruk vil være fra april til oktober –  ca. 6 mnd. 
Vi planlegger å kjøpe ca. 2000 tonn torsk med snittvekt på 
3 kg dvs. 800 000 stk. Halvparten av disse blir slaktet og 
solgt før det går 12 uker, slik at vi fôrer 400 000 stk.  
Årlig  produksjon 400 000 stk. innkjøpt fisk  x 0,5 kg  tilvekst 
= 200 tonn tilvekst. 

4.3.2 Forventet fôrforbruk i tonn: Inntil ca.700 
Fôrmengde =  tilvekst x fôrfaktor  = 200 tonn x 3,5 
= 700 tonn fôr 
Dette er maksimal teoretisk utfôring.  

4.3.3  Miljøtilstand 

I sjø:  
B-undersøkelse (Iht. NS 9410), 
 tilstandsklasse: 1 
C-undersøkelse (Iht. NS 9410): 

   Ja      Nei 
 
Alternativ miljøundersøkelse: 

   Ja      Nei 

I  ferskvann: 
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

    Ja      Nei 

Miljøundersøkelse: 
 Undersøkelse av biologisk mangfold 
mm: 
 
    Ja           Nei 

4.3.4   Strømmåling: Se vedlagte strømrapport  
 
Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm:           Bunnstrøm: 

         22,8  cm/sek                                      cm/sek                    9,6      cm/sek 

4.3.5   Salinitet (ved utslipp til sjø): Se vedlagte strømrapport side 8 
og 9 

Maks:  34 ‰          Min: 31‰ 

Dybde:  19 m            Dybde: 5 m 

Tidspunkt:                        27.05.2014 

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs 

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal:  20 meter 4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør) 

Ingen rutegående trafikk i området  
4.4.3 Sjøkabler, vann-, avløps- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til  sektorer fra fyr og 
lykter: 

  Hvit   Grønn 

  Rød  Ingen 

4.5 Supplerende opplysninger 

5.0 Supplerende opp 

Fisken som blir satt inn i anlegget er akklimatisert og vil i utgangspunktet være slaktefisk, slik at 
tidsintervall for fôring og dermed utfôret mengde vil variere, fra ei uke til inntil 6 måneder. Det vil ikke 
bli fôret kontinuerlig over hele året. Dette vil redusere anleggets påvirkning på miljøet under 
anlegget, og det vil være brakklegging mellom hver sesong. 



 

 
 
 

 
 

6.2.  Når søknaden gjelder akvakultur av fisk 

6.2.1  Miljøtilstand:   

Unntak : Endringer  som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2) 

I  sjø 

B-undersøkelse   C-undersøkelse  
Alternativ miljøundersøkelse:  

I  ferskvann 

   

Miljøundersøkelse 

Undersøkelse av biologiske mangfoldet 
m.m. 

   

6.2.2     Tilsagn om akvakulturtillatelse 

 Til noen søknader om  lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke 
er tildelt 

 Kan bare gjelde laks mv. 

6.2.3.       Aktivitetsbeskrivelse til søknad om stamfisk 
for laks, ørret og regnbueørret 

 

 
 
Kongsfjord den 18.09.2017 
 

          
Jon – Edvard Johnsen sign.                                                                              Yngve  Paulsen e.f  
Daglig leder                                   

 

 

 

6.  Vedlegg 

6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) 

6.1.1  Kvittering for betalt gebyr 6.1.2  Strømmåling  

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) 

    Sjøkart (M = 1 : 50 000) 

· Annen akvakulturrelaterte 
virksomheter mm 

· Kabler, vannledninger o.l. i 
området 

· Terskler med mer 

· Anlegget avmerket. 

    Kystsoneplankart 

· Annen akvakulturrelaterte 
virksomheter m.m. 

· Kabler, vannledninger o.l. i 
området 

· Anlegget avmerket 

    Kart i N-5 serie,evt  Olex, C-Map  
          eller lignende 
          (M = 1 : 5 000) 

· Anlegget med 
fortøyningssystem  og 
koordinatfestede ytterpunkt 

· Oppdatert kystkontur 

· Plassering av strømmåler 

· Utslipp fra kloakk, landbruk 
industri og lignende 

· Kabler , vannledninger og 
rørledninger i området 

· Evt. flåter og landbase 

   Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 000) 

· Anlegget (inkl. flåter) 

· Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el. 
anker) 

 

 

· Gangbroer 

· Flomlys/produksjonslys 

· Flytekrager 

· Andre flytende installasjoner 

· Markeringslys eller lyspunkt på anlegget 

6.1.4  Undervannstopografi: Se vedlegg Olex kart  6.1.5  Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)  

6.1.6  Konsekvensutredning  jf veileder pkt 2.3 6.1.7  Spesielt vedlegg ved store lokaliteter 

6.1.8  Samtykkeerklæring. 
Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på 
lokaliteten. 

6.1.9  IK-system (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)   

6.3 Andre vedlegg 
spesifiseres 
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Posisjoner for anlegg og strømmåler i Kongsfjord  

Anlegg  START SLUTT 
Punkt/Line Breddegr. Lengdegr. Breddegr. Lengdegr. 
Fiskeridir.       

Strømmåler 70°42,956 29°18,233    
Midtpunkt 70°42,879 29°18,314    

NV 70°42,949 29°18,380    
NØ 70°42,905 29°18,523    
SØ 70°42,810 29°18,255    
SV 70°42,855 29°18,111    
1 70°42,949 29°18,380 70°42,972 29°18,447 
2 70°42,929 29°18,449 70°42,950 29°18,517 
3 70°42,905 29°18,523 70°42,928 29°18,589 
4 70°42,905 29°18,523 70°42,883 29°18,595 
5 70°42,880 29°18,457 70°42,858 29°18,527 
6 70°42,856 29°18,388 70°42,835 29°18,461 
7 70°42,834 29°18,322 70°42,812 29°18,395 
8 70°42,810 29°18,254 70°42,788 29°18,325 
9 70°42,810 29°18,254 70°42,787 29°18,186 
10 70°42,833 29°18,182 70°42,810 29°18,115 
11 70°42,855 29°18,111 70°42,831 29°18,043 
12 70°42,855 29°18,111 70°42,876 29°18,040 
13 70°42,878 29°18,179 70°42,900 29°18,108 
14 70°42,901 29°18,245 70°42,923 29°18,174 
15 70°42,926 29°18,313 70°42,948 29°18,242 
16 70°42,949 29°18,380 70°42,971 29°18,308 

 



A3 - 1 : 2 000

Oppdrettsanlegg  m/ fortøyning
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Strømmålinger Kobbkroken  
ny lokalitet 

Vannutskifting og bunnstrøm 

Havbør AS 
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1 Innledning 

Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Havbør AS foretatt strømmålinger på Kobbkroken, 
Berlevåg kommune i Finnmark. Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som stilles 
i Fiskeridirektoratets veileder for søknadsskjema Akvakultur i Flytende anlegg (20.01.2012) 
Det sto ingen installasjoner i sjøen i de aktuelle områdene som kunne ha påvirket målingenes 
hastighet eller retning. Det er også gjennomført hydrografiske målinger tilknyttet lokaliteten. 
Strømmålingene er foretatt over to perioder da teknisk svikt på måler ved første utsett, gjorde 
det nødvendig å sette ut ny strømmåler. 

Metodikk er i henhold til NS 9425 – Del 1 Strømmåling i faste punkter og NS 9425 Oseanografi 

– Del 2. Strømmålinger vha. ADCP. 

Skjema for strømmålinger som skal brukes i akkreditert arbeid:  

Henvisning Forutsetninger Status 
NS 9415:2009 5.2.1 Posisjon for utsett er representativt for hele lokalitet  Ja 
NS 9415:2009 5.2.1 Posisjon for antatt høyes strømhastighet på lokalitet  Ja 
NS 9415:2009 5.2.1 Logging av strøm min hvert 10. minutt  Ja 
NS 9415:2009 5.2.1 Tid, fart og retning er registret i hele perioden  Ja 
NS 9415:2009 5.2.3 Måleperioden er på minimum 28 dager (en månefase)  Ja 
NYTEK Eksterne forhold som har påvirket målingene  Nei 
APN Prosedyrer Prosedyre for strømmålere og strømmålinger er fulgt  Ja 
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2 Metode 

2.1 Utsett og opptak av målere 

Målerne er satt ut av Yngve Paulsen og tatt opp av representanter for virksomheten. 

2.2 Plassering og dyp. 

Posisjon, måledyp, totalt dyp og intervall for målingene er angitt i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Måledyp, posisjon, totalt dyp, målerperiode og –intervall for strømmålingene. 

Måledyp Vannutskifting  

5 m 

Bunnstrøm 

14 m 

Posisjon N 70°42.956 

 Ø 29°18.233 

N 70°42.956 

Ø 29°18.233 

Dyp posisjon 16 16 

Dato måleserie 27.05.2015- 

28.06.2015 

03.09.2015- 

04.10.2015 

Reell målerperiode 31 døgn 31 døgn 

Dato start - stopp 27.05.2015- 

28.06.2015 

03.09.2015- 

06.10.2015 

Registreringsavbrudd Ingen Ingen 

Målerintervall 10 minutter 10 minutter 

Navigasjonssystem gps gps 

Bestemmelse av dyp Olex Olex 

 

2.3 Beskrivelse av rigg 

Målerne ble satt ut på en rigg med Seaguard målere forankret i bunn, en for hvert dyp. (vedlegg 
6.2). Målerdyp er satt iht begrensningene for dyp gjengitt i veileder for søknad akvakultur, 
Fiskeridirektoratet. 

2.4 Kvalitetssikring og framstilling av grafikk 

Resultatene som presenteres er i sin helhet direkte overført fra rådata til renseprogrammet 
AdFontes. Måleseriene kan kontrolleres manuelt. AdFontes forkaster data dersom disse ligger 
utenfor forhåndsdefinerte grenseverdier. Dette uten å gjøre endringer på rådatafil.   
 
Kalibrering av målere er gjennomført iht. leverandørs anbefaling. Historikk over kalibrering 
lagres internt hos Akvaplan-niva AS.   
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2.5 Tidevann og vind 

Vind vil kunne gi en feilkilde i styrkeforholdet mellom tidevann og reststrøm på en lokalitet. 
Normalt sett er tidevannskomponentene dominerende i Nord-Norge. For å skille ut 
tidevannskomponenten av strømmen ble det foretatt en harmonisk analyse av strømmen. 
Strømhastigheten ble først midlet over to timer for å fjerne målestøy fra tidsserien før analysen 
ble utført. Tidevannsestimatet og variansen til tidevann sammenlignet med variansen til 
totalstrømmen er beregnet for perioden. Måleperioden var preget av få perioder med sterke 
vinder med styrker over 10 m/s. Vinddata er innhentet fra eKlima sin statistikk. Som mest 
representativ målestasjon for perioden målingene ble utført, Makkaur fyr i Berlevåg kommune.  
 
Resultatene fra den harmoniske analysen ble brukt til å reprodusere tidevannsbidraget i 
måleserien ved hjelp av en tidevannsmodell (Pawlowicz, 2007). Totalstrømmen er midlet over 
2 timer før variansellipsene estimeres, slik at variansen for de to komponentene er estimert på 
samme grunnlag. Variansellipsene viser ett standardavvik av variansen til a) alle målingene 
og b) den reproduserte tidevannskomponenten. Varians forklart kan estimeres fra 
korrelasjonen (r) mellom totalstrøm og tidevannsstrøm og regnes ut fra formelen:  
 

Varians forklart = [korrelasjonskoeffesient(fart_tidevann, fart_totalstrom )]^2. 

 

Dette gir et mål på hvor mye av den totale variansen som kan forklares ved estimerte 
tidevannskomponenten. 

Det er viktig å notere seg at disse ellipsene ikke er en klassisk tidevannsellipse men en 
variansellipse av tidevannskomponenten til strømmen, og videre at tidevannet er estimert fra 
en modell og ikke faktiske målinger. 
 

 
 



 

Havbør AS 
Akvaplan-niva AS Rapport 7655.01 5 

3 Resultater 

3.1 Strømmålinger 

Resultatene fra strømmåling vannutskiftingsstrøm på 5 meters dyp viser at hovedstrømretning 
og massetransport av vann er definert mot nordøst (030-060 grader), med en returstrøm mot 
sørvest (210 grader). Det er ikke fremtredende sammenheng mellom retningsendringene og 
tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 4,0 cm/s. 5 % av målingene er sterkere enn 
10 cm/s og 49 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s. 36 % av målingene er mellom 3 og 1 
cm/s og 9 % av målingene er < 1 cm/s. 

Resultatene fra strømmåling på 14 meters dyp (bunnstrøm iht veileder) viser mindre 
fremtredende hovedstrømretning og massetransport. Likefult ser vi at vann i hovedsak er 
definert mot nord-nordøstlig sektor (000-060 grader), med en returstrøm mot vest (270 grader). 
Det er ikke fremtredende sammenheng mellom retningsendringene og tidevannskiftene. 
Gjennomsnittlig strømhastighet er 2,5 cm/s. 0 % av målingene er større enn 10 cm/s og 32 % 
av målingene er mellom 10 og 3 cm/s. 54 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 14 % av 
målingene er < 1 cm/s. 

3.2 Tidevannsstrøm 

I hovedsak er det meste av strøm i nordnorske fjorder styrt av tidevannsstrømmen. Men det 
varierer sterkt hvor store de sykliske endringene er innenfor gitt tidsperiode (en 
tidevannsperiode eller en månefase). Strømmålingene som er utført på lokaliteten viser at 
tidevannskomponenten gir et lite bidrag i forhold til reststrømmen. Tabell 2 viser resultater fra 
variansanalysen for henholdsvis 5 og 14 m dyp. Variansforklart for tidevann er et statistisk tall 
på hvor mye av den totale variansen i vannet som kan forklares fra variabilitet som skyldes 
tidevannsbidraget til strømmen. Tallene i Tabell 2, for 5 m og 14 m dyp kan det estimerte 
tidevannet forklare henholdsvis 9 % og 10 % i Ø-V-retning, og 11 % for begge dyp i N-S-
retning av variabiliteten i strømmen. Dette gjenspeiles i Figur 1 og Figur 2, hvor man ser at 
ellipsen til tidevannet er forholdsvis liten sammenlignet med variansellipsen til totalstrømmen. 
Dette viser at tidevannet er en faktor med mindre betydelig for strømbildet.  
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Tabell 2Varians forklart for tidevannskomponenten av varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

                              Dyp 

Retning på strømkomponent Vannutskifting 
5 m 

Bunnstrøm 
14 m 

Øst-Vest 9 %  10 %  

Nord-Sør 11 %  11 %  

Maks tidevann (cm/s) 4 3 

Maks reststrøm (cm/s) 23 9 

 

 

Figur 1 Middelstrømvektor 5 meter (nettostrøm, grønn pil) og variansellipser for tidevannsstrøm 

(rød), reststrøm (sort) og totalstrøm (blå). En variansellipse forteller noe om graden av variabilitet. 

Forholdet mellom middelstrømvektor og variansellipse for strøm, kan sammenlignes med forholdet 

mellom middelverdi (gjennomsnitt) og standardavvik for andre datasett. Dette er estimert fra 

strømdata i måleperioden. 

 

Figur 2 Viser det samme som Figur 1 men for strøm målt på 14 m dyp. 
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3.3 Vind 

Innhentet metrologiske data fra målestasjonen Makkaur fyr viser at under måleperioden er det 
registrert moderate vinder fra ulike retninger.  Figur 4 viser at vinder fra østlig retning kan ha 
påvirket vannutskiftingsstrøm og at overflatestrømmen dras med under perioder med vider fra 
østlig retning. Det er ikke like klar sammenheng fra de andre retninger. Det er registrert flest 
vinder under 10 m/s. 

 

 

Figur 3 Vindrose hentet fra data Eklima.no for Makkaur fyr, Berlevåg kommune for måleperioden. 
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Figur 4 Normalisert vind- og strømhastighet i nord/sør og i øst/vest retning av vindhastighet (grønn) og 

rest-strømhastighet, 5 meter (blå) under måleperioden. Vind plotta mot rest-strøm for øst-vest retning 

i øverste panel og nord-sør retning i nederste panel. Både vind og strøm er midlet med seks-timers 

glidende middel. Blå linje og grå akse representerer strømhastighet i cm/s. Grønn linje og grønn 

akse representerer vindhastighet i m/s. Vinddata er henta fra nærmeste representative værstasjon 

for samme periode som måleperioden for strøm. 

 

3.4 Hydrografimåling - CTDO sonde  

Det er foretatt hydrografisk måling ved hjelp av CTDO sonde levert av Sensordata, 
serienummer SN 804. Koordinat for målested var N70°42.956 Ø29°18.233. Vertikalprofiler for 
temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygennivåer fra overflate til bunn er presentert i Figur 5.  

Målingene viser sjikting i de øvre vannlag i resipienten på ca 2 m dyp. Temperaturen er rundt 
6 grader ved overflate og synker noe mot bunnen. Tettheten øker forholdsvis jevnt sjikt mot 
bunn. Saltholdigheten var ca 31 ‰ ved overflate, fra sjikt på ca 2 meter øker denne noe mot 
bunnen opp mot 34 ‰. Oksygenmetningen var noe avtagende fra ca 98 % ved overflate og 
avtar noe ned mot bunnen.  
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Figur 5 Vertikalprofil. Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygenmetning målt ved Kobbkroken, 

27.5.2015. 

 

3.5 Datakvalitet 

Det var ingen usikkerhetsmomenter i målerperioden 

Renseprogrammet, AdFontes korreksjoner av data lagres som en egen renselogg hos 
Akvaplan-niva AS.  
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4 Instrumentbeskrivelse 

Strømmålingene er utført ved hjelp av Seaguard dopplermålere fra Aanderaa. 
Instrumentbeskrivelse finnes i Tabell 3.  

 

Tabell 3 Instrumentbeskrivelse. 

Måledyp Vannutskifting  

5 m 

Bunnstrøm 

14 m 

Type måler Aanderaa Aanderaa 

Modell Seaguard 4420 Seaguard 4420 

Målerprinsipp Doppler Doppler 

Serienr 704 704 

Nøyaktighet ± 1 % ± 1 % 

Oppløsning 0,5 mm/s 0,5 mm/s 

Responsområde 0 – 3 m/s 0 – 3 m/s 

Varighet 
midlingsperiode 

2,5 min 2,5 min 

Antall 
rådatamålinger 
pr. aggregert 
dataverdi 

4 4 

Modifikasjon Ingen Ingen 

Kalibrering APN-logg APN-logg 

Instrumentlogg APN-logg APN-logg 

 

Hydrografiske målinger foretatt med – Sensordata CTDO 202 sonde, serienr SN 804. 
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6 Vedlegg 

6.1 Strømmålinger 

6.1.1 Vannutskiftingsstrøm 5 meter 

 
Måleserien oppsummert, statistisk tabell 

Total vanntransport i ulike retningssektorer. 
Størrelsen på sektorene er 15 grader 

Høyeste registrerte strømstyrke i ulike 
retningssektorer. Størrelsen på sektorene er 15 
grader. 
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Strømrose som viser retningsfordeling og strømstyrkefordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel 

målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

 

 

Strømstyrke uavhengig av retning. Middelverdien er gitt over figuren. 
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Histogram med retningsfordeling. Retningsintervallene er 20 grader 

 

 

 

 

Histogram med fordeling av strømstyrke 
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Estimert tidevannsstrøm og reststrøm i øst-vest, nord-sør retning. Negative verdier indikerer strøm 
motsatt retning. Den røde kurven viser estimert tidevannsstrøm, og den blå kurven viser 
reststrømmen. 

 

 

Retning på strømkomponent  

Øst-Vest 9 % 

Nord-Sør 11 % 

Tidevann- og reststrøm (Cm/s) 

Maks tidevannsstrøm  4 

Gj.snitt tidevannsstrøm 2 

Maks reststrøm 23 

Gj.snitt reststrøm 4 

  

Varians forklart for tidevannskomponenten av 
varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

Variansellipse for totalstrøm (sort), tidevannsstrøm (lys blå) 
og reststrøm (mørk blå). Reststrøm er totalstrømmen hvor 
tidevannskomponenten er trukket i fra (reststrøm = 
totalstrøm – tidevannsstrøm). Variansellipsen viser 
størrelsen av ett standardavvik av variansen, både i retning 
og størrelse for de ulike komponentene. Dette er estimert 
fra tidevannspredikasjonen og strømdata i måleperioden. 
Den røde streken viser nettostrøm 
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Vind plottet mot rest-strøm for øst-vest og nord-sør retning. Både vind og strøm er midlet med seks-
timers glidende middel 

 

Temperatur fra instrumentdypet 
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Boks-plot av strømstyrke. Den svarte boksen viser spennet i strømstyrke mellom 25-prosentil og 
75-prosentil, dvs. at denne boksen inkluderer 50 % av alle målingene. Den røde linja viser 
medianen. De svarte horisontale linjene viser 5-prosentil og 95-prosentil, dvs. at 90 % av alle 
målingene ligger i dette intervallet. 
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6.1.2 Bunnstrøm 14 meter 

 

Måleserien oppsummert, statistisk tabell  

 

Total vanntransport i ulike retningssektorer. 
Størrelsen på sektorene er 15 grader 

Høyeste registrerte strømstyrke i ulike 
retningssektorer. Størrelsen på sektorene er 15 
grader. 
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Strømrose som viser retningsfordeling og strømstyrkefordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel 

målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

 

 

 

 

Strømstyrke uavhengig av retning. Middelverdien er gitt over figuren. 
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Histogram med retningsfordeling. Retningsintervallene er 20 grader 

 

 

 

Histogram med fordeling av strømstyrke 
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Estimert tidevannsstrøm og reststrøm i øst-vest, nord-sør retning. Negative verdier indikerer strøm 
motsatt retning. Den røde kurven viser estimert tidevannsstrøm, og den blå kurven viser 
reststrømmen. 

 

 

Retning på strømkomponent  

Øst-Vest 10 % 

Nord-Sør 11 % 

Tidevann- og reststrøm (Cm/s) 

Maks tidevannsstrøm  3 

Gj.snitt tidevannsstrøm 1 

Maks reststrøm 9 

Gj.snitt reststrøm 2 

 

Varians forklart for tidevannskomponenten av 
varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

Variansellipse for totalstrøm (sort), tidevannsstrøm 
(lys blå) og reststrøm (mørk blå). Reststrøm er 
totalstrømmen hvor tidevannskomponenten er 
trukket i fra (reststrøm = totalstrøm – 
tidevannsstrøm). Variansellipsen viser størrelsen 
av ett standardavvik av variansen, både i retning 
og størrelse for de ulike komponentene. Dette er 
estimert fra tidevannspredikasjonen og strømdata i 
måleperioden. Den røde streken viser nettostrøm 
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Boks-plot av strømstyrke. Den svarte boksen viser spennet i strømstyrke mellom 25-prosentil og 
75-prosentil, dvs. at denne boksen inkluderer 50 % av alle målingene. Den røde linja viser 
medianen. De svarte horisontale linjene viser 5-prosentil og 95-prosentil, dvs. at 90 % av alle 
målingene ligger i dette intervallet. 

 

 

Statistisk tabell 
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6.2 Riggskjema 
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Det er utført en MOM - B lokalitetsundersøkelse ved Kobbkroken i Kongsfjord i Berlevåg kommune som 
grunnlag for overvåking av bunnforholdene under oppdrettsanlegg. Undersøkelsen er gjort i henhold til 
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Følgende funn/konklusjoner ble gjort: 
Tabell 3: 

Parametere Tilstand 

Gruppe 1, Faunaundersøkelse A  

Gruppe 2, Kjemiske undersøkelser, pH/Eh 1  

Gruppe 3, Sensorisk undersøkelse 1  

Helhetsvurdering, tilstand 1  

 
Helhetstilstand etter MOM - B undersøkelsen gir tilstandsklasse 1, som er beste tilstandsklasse. Første B-
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Side 3 

1. Bakgrunn 
Yngve Paulsen Konsult AS har etter avtale med Havbør AS  gjennomført MOM-B undersøkelse ved lokalitet 
Kobbkroken i Kongsfjord  i Berlevåg  kommune.  

Lokaliteten skal brukes til mellomlagring og fôring av levendefanget torsk. Det har ikke vært oppdrett i området 
tidligere.   

 

2. Metodikk 
Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg MOM er lagt opp til et system som brukes til å overvåke og regulere 
miljøvirkningene fra oppdrettsanlegg etter bæreevnen i området. MOM står for Modellering – Overvåkning – 
Matfiskanlegg. Overvåkningsprogrammet er hjemlet i akvakulturdriftsforskriften og beskrevet nærmere i Norsk 
Standard NS 9410. 
 
Overvåkingsprogrammet består av to typer undersøkelser; B og C. En B-undersøkelse er en enkel trendovervåking 
med kartlegging av sedimentets tilstand under anlegget gjennom en undersøkelse av en rekke sediment variabler. 
Undersøkelsen omfatter vurdering av en serie grabbprøver etter tre grupper parametre, faunaundrsøkelse, kjemisk 
undersøkelse (pH og redoks – potensial) og fysisk sensorisk undersøkelse (gass, farge, lukt, konsistens, grabbvolum  
og slamtykkelse). Alle parameterne gis poeng etter hvor mye sedimentene er påvirket av organisk stoff og vurderes 
samlet ved hjelp av skjema og diagram for å kategorisere sedimentets i forhold til ulike tilstandsklasser: 1, 2, 3 eller 
4. Sluttvurderingen av sedimentet ved undersøkelsen bestemmes av kombinasjonen av verdiene fra de forskjellige 
parameterne. På bakgrunn av klassifiseringen avgjøres hvilket overvåkingsprogram som skal gjennomføres i henhold 
til akvakulturdriftsforskriften, jf. tabell 2. 
 

Tabell 1. Hyppighet for A- og B-undersøkelser på lokaliteten i forhold til påvist lokalitetstilstand 

Lokalitetstilstand Overvåkningsnivå, B- undersøkelse 

1 – meget god hvert 2. år 

2 - god hvert år 

3 - dårlig hver 6. måned 

4 – meget dårlig Senest etter to måneder gjøres en utvidet B- undersøkelse med ekstra 
målepunkter og kjemiske analyser av sedimentet 

 

3. Utstyr 
Grabb:  KC Van Veen grabb, 250 cm2.  

Sikt:  KC sikt 1 mm. 

pH måler:  WTW Multimeter 3110 med Sen Tix pH elektrode  

Redoks – måler: WTW Multimeter 3110 med Redox Sentic OPR elektrode 
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4. Resultat 
Resultatene fra klassifiseringen er vist i tabell 3 nedenfor. Utfylt prøveskjema er vist i vedlegg. 

Tabell 2. Resultat for klassifisering av lokaliteten (nærsonen) 

Parametere Tilstand 

Gruppe 1, Faunaundersøkelse A  

Gruppe 2, Kjemiske undersøkelser, pH/Eh 1  

Gruppe 3, Sensorisk undersøkelse 1  

Helhetsvurdering, tilstand 1  
 

Bunn  
Prøvetakingen på planlagt lokalitet viser bunn bestående av skjellsand og sand/grus og leire. Lokaliteten ligger 
skrånende fra ca. 20 meter til ca. 30 meter ved Kobbkroken i Kongsfjord.   
 
Dyreliv  
Det ble funnet dyr i 10 av 10 prøver. Faunaen bestod i hovedsak av ark og skjell. Det ble funnet skjell i ti prøver. I 
åtte prøver ble det funnet børstemark. I to prøver var det sjømus. Dette gir indeks = 0.00 Akseptabel 
 
Kjemiske undersøkelse  
Alle prøver fikk poengscore 0.Indeks ble beregnet til 0,00 som gir tilstand 1 for denne parametergruppa.  
 
Sensoriske analyser  
 
Det var ikke antydning til organisk belastning i noen prøver. Alle prøver fikk poengscore 0. Indeks ble beregnet til 
0,00 som gir tilstand 1 for denne gruppe.  
 
Middelverdi kjemiske og sensoriske analyser  
Middelverdi for gruppe to og tre parameter gav tilstand 1. Indeksen ble beregnet til 0,00 som gir tilstand 1 for 
gruppene tilsammen. 
 
Ut fra dyreliv og resultatene av kjemiske og sensoriske undersøkelser ble helhetstilstanden for lokaliteten fastsatt til 
1. Meget god. 
 

5. Vurderinger  
Helhetstilstand etter MOM - B undersøkelsen gir tilstandsklasse 1, som er beste tilstandsklasse. Neste B-
undersøkelse skal tas om to år etter oppstart av lokaliteten, jf. frekvensene i NS 9410 (tabell 2) og da fortrinnsvis 
når det er størst belastning eller biomasse på lokaliteten. 
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Vedlegg 1. Prøvetakingsskjema  

 

 

YN GVE P A ULSEN  KON SULT  A S

F irma: Skjema fo r prø vetakningspunkt, B .2

Lo kalitet : 1012 D ato :

P rø vetakingssted (nummer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

D yp (m) 30 30 26 23 23 21 22 24 23 23
A ntall fo rsø k på prø vetaking 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B unntype:           Skjellsand x x x x x

Sand/ grus x s x x x x x
Leire x x x x

M udder

Steinbunn

F jellbunn

P igghuder 1 1 1
*Krepsdyr

*B lø tdyr Få Få Få Få Få Få Få Få Få Få
*M ark Få Få Få Få Få Få Få Få
** M alacoceros fuliginosa

D yr fra anleggsinstallasjo n

F o r/ fekalier

Beggiatoa

Spo ntan bo bling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B o bling (ved prø vetaking) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B o bling ( i prø ve) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grabb areal: 250 cm2 * Få/M ange/En art dominerer. ** Antall individer noteres

 

SKJEM A  F OR  KON T R OLB ET IN GELSER

Sjø vann Sediment pH -buffer

T emperatur

pH

Eh (mV) R ef. elektro de, po tensial (mV:) 214

Signatur:  

27.05.2015

12,0

8,1

H avbø r A S 

Ko ngsfjo rd 

121

P ro sjekt  nr

4,8 4,8

YN GVE P A ULSEN  KON SULT  A S

P rø veskjema, B .1

F irma: H avbø r A S P ro sjekt  nr 

Lo kalitet : Ko ngsfjo rd D ato

Gr. P arameter P o eng P rø venummer Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I Dyr Ja (0)/Nei (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Tilstand (Gruppe I)

  

pH M ålt verdi 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0
Eh (mV) M ålt verdi 12 6 -5 -6 21 10 17 8 17 19

II plus ref. potensial 226 220 209 208 235 224 231 222 231 233

pH/Eh Poeng (tillegg D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Tilstand (prøve) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M erknad: ved tom grabb er verdiene for sjøvann benyttet Tilstand (Gruppe II)

Gassbobler Ja (4) / Nei (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farge Lys/grå           (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brun/sort    (2)

Ingen            (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukt Noe               (2)

Sterk         (4)

Fast               (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Konsistens M yk             (2)

Løs                (4)

v < ¼             (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grabbvolum ¼ £ v < ¾       (1)
(v) v ³ ¾             (2)

t < 2 cm          (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slamykkelse 2£t<8 cm       (1)

t ³ 8 cm        (2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand (Gruppe III)

II & lll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilstand (prøve) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tilstand (Gruppe II & III)

LOKA LIT ET EN S M ID D ELT ILST A N D Signatur: 

27.05.2015

Sum

Korr. Sum (0.22)

1012

A

1

Tilstand (prøve)

M iddelverdi (Gruppe II & III)

1

1

1
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Vedlegg 2. Olex kart 

 
 

Figur 1. Kart over lokaliteten som viser plassering anlegg og stasjonene. Fargene på punktene viser 
middelverdi gruppe II og III (jf Prøveskjema B.1, vedlegg 1) for hver stasjon. Grønn gir tilstand 1, blå 
tilstand 2, gul tilstand 3 og rød tilstand 4. 
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Figur 2. Topografisk bunnkart med prøvestasjoner inntegnet. 

 

Vedlegg 3. Prøvestasjoner, posisjon og dybde 
 

Tabell 4: Posisjon og dybde for prøvestasjonene som inngår i undersøkelsen 
 

Stasjon nr. Nordlig bredde Østlig lengde Dybde (meter) 
1 70°42.856 029°18.335 30 
2 70°42.877 029°18.363 30 
3 70°42.898 029°18.420 26 
4 70°42.912 029°18.487 23 
5 70°42.931 029°18.544 23 
6 70°42.956 029°18.443 21 
7 70°42.931 029°18.391 22 
8 70°42.923 029°18.329 24 
9 70°42.905 029°18.264 23 

10 70°42.886 029°18.231 23 
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Utviklingsavdelingen 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

Havbør as 

 

8475  STRAUMSJØEN 

 

 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2016/546 Lars Smeland, tlf.: 46400268 04.07.2017 

 

Søknad om dispensasjon for etablering av fangstbasert akvakultur i Kongsfjorden, 

Berlevåg kommune 

Tana kommune har i dag fattet følgende  

 

VEDTAK: 

På vegne av Berlevåg kommune, jf. «Avtale om tjenestesamarbeid mellom Tana kommune 

og Berlevåg kommune» datert 02.07.2015, gir Tana kommune dispensasjon til etablering av 

anlegg for fangstbasert akvakultur i Kobbkroken i Kongsfjord. Hjemmelen er gitt i plan- 

og bygningslovens § 19-2. 

 

Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen, jf. naturmangfoldloven § 11 og 12.: 

1) Anlegget forskyves med om lag ¼ (25%) sørvestover, av hensyn til den registrerte 

kalkalgebunnen ved Kongsfjord havn, jf. vedlegg. Gjennom dette vilkåret vil den 

berøres i liten grad. I forbindelse med behandling av akvakultursøknaden må det 

vurderes om det er nødvendig å stille vilkår om at fóring skal skje på utgående 

tidevann.   

2) Høye lyder fra drift av anlegget må unngås i perioden før krykkja har etablert seg i 

hekking, dvs. i perioden 1.april – 5.mai hvert år.  

3) Dersom det av driftsmessige grunner er nødvendig å dekke anlegget med nett for å 

hindre sjøfugl adgang til merdene, må det benyttes støtter som hindrer nedtynging 

av nettet. Nettet må være laget av mørkt og tykt materiale.  

 

Begrunnelse: 

Kunnskapsgrunnlaget i saken er godt, etter at det ble stilt krav om konsekvensutredning av 

tiltaket etter naturmangfoldloven § 9 i et tidligere vedtak i saken. Konsekvensutredningene viser 

at levendelagring og fôring av villfanget torsk i Kobbkroken kun vil få små negative 

konsekvenser for naturmiljøet i fjorden. Krykkja og flere andre rødlista sjøfugler hekker i 

Kongsfjord, men vil i liten grad bli påvirket av tiltaket. I følge konsekvensutredningen kan det 

forventes at anlegget påvirker noen av de rødlistede sjøfuglartene som er registrert i området, 

men påvirkningene kan i like stor grad være positive som negative. Vilkårene om å unngå høye 

lyder fra drift av anlegget i perioden 1.april-5.mai og støtter som hindrer nedtynging av ev. nett 

over merdene, er satt for å begrense de negative konsekvensene for sjøfugl. 
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Det er registrert kalkalgebunn med løstliggende kalkalger i deler av havna i Kongsfjord. Denne 

naturtypen har svært høy produksjon og er levested for mange arter. Naturtypen har dermed en 

viktig økologiske funksjon. Av føre-var-hensyn er det påkrevd at denne bunntypen blir så lite 

berørt av anlegget som mulig. Ved å forskyve anlegget omlag 25% sørvestover, vil en svært liten 

del av kalkalgebunnen ligge under anlegget, og størstedelen av kalkalgebunnen vil forbli intakt 

pga. strømforholdene på stedet.  

 

Vi presiserer at ingen tiltak kan gjennomføres før søknaden er behandlet av Finnmark 

fylkeskommune etter akvakulturlovgivningen. 

 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Ottar Helander 

Avdelingsleder      Lars Smeland 

   Planlegger 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
 

 

Kopi til: 

Fiskeridirektoratet Kyst- og havbrusseksjonen i 

Region Nord 

Postbok 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen Statens hus 9815 Vadsø 

Finnmark fylkeskommune sentraladministrasjonen 

næringsavdelingen 

Fylkeshuset 9815 Vadsø 

Berlevåg Kommune Torget 4 9980 Berlevåg 

Noodt & Reiding AS v/ Kurt Johnsen    

YPK AS    
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VEDLEGG: KARTSKISSE 

 
Fig.1: Kartskisse som viser forekomsten av kalkalgebunn i havneområdet i Kongsfjorden 

markert i rødt, opprinnelig plassering av anlegget i svart, og ny lokalisering basert på vilkåret i 

dispensasjonen markert i gult. 
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Forord 

Akvaplan-niva fikk i oppdrag fra Havbør AS å utrede mulige miljøpåvirkninger av 
levendelagring og fôring (fangstbasert akvakultur) av torsk (Gadus morhua) på naturmiljøet i 
Kongsfjorden, Finnmark, med spesielt fokus på sjøfuglarten krykkje (Rissa tridactyla), andre 
rødlistede sjøfuglarter og den rødlistede naturtypen kalkalgeforekomster.  

Havbør AS etterspør denne oppgaven på bakgrunn av forespørsel fra Berlevåg kommunestyre. 
Selskapet Havbør AS ønsket i tillegg å få utredet mulige konsekvenser for de samme artene, 
men da knyttet opp mot et tradisjonelt matfiskanlegg for torsk hvor hele livsløpsfasen holdes 
og fôres i merder. Akvaplan-niva har i denne rapporten også utredet mulige konsekvenser av et 
matfiskanlegg for torsk. For å skille disse to spørsmålene har vi valgt å sette teksten som bare 
omhandler matfiskproduksjon i egne tekstbokser. Den løpende teksten i denne rapporten gjelder 
fangstbasert akvakultur på torsk og matfiskanlegg for torsk, mens teksten i tekstboksene 
omhandler bare mulige konsekvenser av matfiskproduksjon basert på utsett av yngel. 

 

 

Eksempeltekst for vurderingene som gjøres for 

matfiskanlegg i denne rapporten. Denne teksten 

omhandler konsekvensene som kommer i tillegg til 

levendelagring og fôring av torsk (fangstbasert 

akvakultur). 
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1 Innledning 

Havbør AS har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kongsfjorden og Veidnes for å 
etablere anlegg for fangstbasert akvakultur i Kobbkroken i Kongsfjorden (20.01.2016). 
Dispensasjonssøknaden ble avslått med begrunnelse i at konsekvensene for naturmangfoldet 
ikke var tilstrekkelig belyst (02.05.2016). Havbør AS klaget på vedtaket (24.06.2016) og leverte 
samtidig en konsekvensutredning i henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak 
etter sektorlover". Denne utredningen fokuserte på temaene "miljø og naturressurser" og 
"samfunn". Havbør AS fikk delvis medhold i sin klage, men Berlevåg kommunestyre mente at 
saken ikke var tilstrekkelig opplyst i forhold til tiltakets virkning på naturmangfoldet. Ordlyden 
i vedtaket (sak 2016/546, 16.06.2016) var; 

 VEDTAK: 

Saken er ikke tilstrekkelig opplyst. Det må gjennomføres konsekvensutredninger av 

uavhengig konsulent for tiltakets virkning på naturmangfoldet i området, med særlig 

fokus på krykkjebestanden, rødlista sjøfugl og kalkalger. Hjemmelen for dette kravet 

er gitt i naturmangfoldloven § 11. 

Dersom konsekvensutredningene viser at ingen naturverdier blir vesentlig berørt, vil 

Berlevåg kommune gi dispensasjon til etablering av anlegg for fangstbasert 

akvakultur i Kobbkroken i Kongsfjord. 

 

Dette betyr at utredningen som Havbør AS leverte (24.06.2016) ble vurdert som tilstrekkelig i 
forhold til temaet samfunn. Konklusjonen fra Havbør AS sin utredning var at tiltaket ikke 
medfører negative konsekvenser for friluftsliv, rekreasjon, samiske interesser, infrastruktur og 
kommunale tjenester. Nytteverdien derimot, med økt sysselsetting og verdiskaping ble vurdert 
til å være av stor verdi for samfunnet.  

Foreliggende utredning vil på bakgrunn av vedtaket fra Berlevåg kommunestyre fokusere på 
tiltakets mulige påvirkninger på naturmangfoldet, med spesielt fokus på sjøfuglarten krykkje 
(Rissa tridactyla), andre rødlistede sjøfuglarter og kalkalger i henhold til "Forskrift om 
konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover" (Klima- og Miljødepartementet 2015).  
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2 Metode 

Tilnærmingen i forhold til å vurdering av konsekvens av fangstbasert akvakulturanlegg for 
naturmiljøet har utelukkende vært kvalitativ. Konsekvenskategorier gis etter en skjønnsmessig 
vurdering i henhold til en firedelt skala (Tabell 1). 

Anlegget ønskes geografisk plassert i Kobbkroken helt innerst i Kongsfjorden (ref forside-
illustrasjonen). Alle vurderingene av påvirkninger baserer seg på vitenskapelig litteratur, 
offentlige tilgjengelige rapporter og databaser. 

 

Tabell 1: Konsekvensene er vurdert i henhold til en firedelt skala (0-3).  

Konsekvens Beskrivelse 

0 Ingen Ingen påvisbar konsekvens/ Ikke relevant. 

1 Lav Liten påvisbar konsekvens.  

2 Middels En klar påvisbar konsekvens. 

3 Stor Sterkt påvisbar konsekvens. 
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3 Naturmiljøet i Kobbkroken og Kongsfjorden 

Anlegget for hold og oppfôring av villfanget torsk ønskes plassert i Kobbkroken rett utenfor 
molo til havnen i Kongsfjorden, Finnmark (Figur 1). Anlegget blir plassert på relativt grunt 
vann, 15 – 25 meters dyp. Strømmålinger utført av Akvaplan-niva viser en gjennomsnittlig 
strømhastighet på 4 m/s i 5 m dyp og 2,5 m/s i 14 m dyp (bunnvannsstrøm) (Eriksen 2015).  

 

Figur 1: Kongsfjorden, Finnmark fylke.  

 

Det modellerte strømbildet for Kongsfjorden viser at det generelt er rolige strømforhold i denne 
delen av fjorden (Figur 2).  
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Figur 2: Modellert gjennomsnittstrøm for 5 meters dyp i Kongsfjorden, Finnmark generert med 

modellverktøyet "Strømmodellering Finnmark" utviklet at Akvaplan-niva (www.stroms.no). Kongsøya, 

Helløya og Skarholmen naturreservat og Straumen landskapsvernområde er avgrenset med grønne 

linjer og området hvor anlegget tenkes plassert er markert med blå fylt sirkel. 

 

Hele Kongsfjorden er en nasjonal laksefjord. Det er i overkant av 6 km i luftlinje og 10 km 
langs land til Austerbotn hvor Kongsfjordelva munner ut i fjorden. Ifølge Kystverkets kartverk 
(http://kart.kystverket.no/) og informasjonen presentert i www.miljostatus.no er det ikke 
registrert koraller, tareskog eller ålegrasenger i Kongsfjorden. Kongsfjorden inngår ikke i de 
områder som er foreslått inkludert i marin verneplan. Påvirkning på bunnfauna fra planlagt 
anlegg er omtalt i en egen rapport (MOM – B lokalitetsundersøkelse, mai 2015, Yngve Paulsen 
Konsult AS) og er vedlagt søknaden av 20.01.2016. Lokalitetsundersøkelsen klassifiserer 
miljøforholdene i bunnmiljøet til tilstandsklasse 1, som er beste tilstandsklasse. Det foreslås 
videre at ny undersøkelse av bunn (resipient) skal gjennomføres to år etter at anlegget er satt i 
drift.  

Det er to naturvernområder i Kongsfjorden. Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat 
og Straumen landskapsvernområde (Figur 2). Straumen landskapsvernområde er på land og det 
er ingen beskrivelse av at marine arter bruker området. Det planlagte akvakulturanlegget vil 
derfor ikke påvirke dette området direkte. Formålet med Kongsøya, Helløya og Skarholmen 
naturreservat er "å ta vare på viktige hekkeområder for sjøfugl med tilhørende plantesamfunn 
og annet dyreliv" (Jenssen med fl. 2015). Fugl og pattedyr tilhørende naturreservatet kan 
påvirkes av anlegget. Dette blir beskrevet i egne avsnitt under.  
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3.1 Forekomst av og konsekvenser for fugl 

Kysten av Finnmark, inklusiv Kongsfjorden, er viktig for sjøfugl. Finnmarkskysten har flere 
fuglefjell med 10- til 100-tusen-talls fugl, de største er Hjelmsøya, Gjesværstappan og 
Syltefjordstauran. Svært mange av våre sjøfuglarter sliter, og av Norges 60 sjøfuglarter var 28 
arter oppført på rødlisten i 2015 (Henriksen og Hilmo 2015). Dette betyr at omtrent halvparten 
av de norske sjøfuglartene nå er rødlistet. På fastlandet regnes lomvi (Uria aalge) som kritisk 
truet (CR), mens krykkje og alke (Alca torda) er sterkt truet (EN) (Anker-Nilssen med fl. 2016). 

Ifølge forvaltningsplan for Kongsøya, Helløya og Skarholmen er det registrert 25 arter fugl på 
øyene (Jenssen med fl. 2015). Av disse er 17 arter sjøfugl eller andefugler som bruker havet til 
å hente føde og som oppholdssted (Tabell 2).  

 

Tabell 2: Sjøfugl- og ande-arter registrert i Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat (Jenssen 

med fl. 2015). Truethetskategorien de enkelte artene var opprinnelig presentert i beskrivelsen for 

naturreservatet fra Norsk rødliste 2010 (Kålås med fl. 2010), men er nå oppdatert for rødlista 2015 

(Henriksen og Hilmo 2015). Sårbare arter angitt med rød tekst. Kolonnen "Bestand # par (1983)" er i 

henhold til fylkesmannen i Finnmark hentet fra Artskart.no og fra andre registreringer som 

fylkesmannen har tilgang til. Data for kolonnen "SEAPOP (år)/ kommentar" stammer fra SEAPOP 

database.  

Norsk navn  Vitenskapelig navn  Truethetskategori 
(Henriksen og Hilmo 
2015) 

Bestand  
# par 
(1983) 

SEAPOP (år) / 
kommentar 

Alke  Alca torda  EN – Sterkt truet 10 - 
Gråmåke  Larus argentatus  LC – Livskraftig Registrert 150 (2006) 
Gulnebblom  Gavia adamsii  NT – Nær truet - Vinter 
Havsule  Morus bassanus  LC – Livskraftig - - 
Havørn  Haliaeetus albicilla  LC – Livskraftig - - 
Krykkje  Rissa tridactyla  EN – Sterkt truet 8000 6200 (2006) 
Laksand  Mergus merganser  LC – Livskraftig - - 
Lomvi  Uria aalge  CR – Kritisk truet - - 
Lunde  Fratercula arctica  VU – Sårbar 100 - 
Praktærfugl  Somateria spectabilis  NA – Ikke egnet - Vinter 
Siland  Mergus serrator  LC – Livskraftig - - 
Stokkand  Anas platyrhynchos  LC – Livskraftig - - 
Storskarv  Phalacrocorax carbo  LC – Livskraftig 100-1000 820 (2008) 
Svartbak  Larus marinus  LC – Livskraftig Registrert - 
Teist  Creppus grylle  VU – Sårbar Registrert - 
Toppskarv  Phalacrocorax aritotelis  LC – Livskraftig 100 - 
Ærfugl  Somateria mollissima  NT – Nær truet Registrert 160* (2006) 

Stellerand ** Polysticta stelleri VU – Sårbar - Vinter 
* Hanner telt utenfor øyene tidlig i hekketida. 
** (Systad og Bustnes 1999) 
 

Problemstillinger for sjøfugl knyttet til levendelagring av torsk vil være at sjøfuglen ser på 
område som interessant for å finne mat. Merdene vil også okkupere et areal og slik sett legge 
beslag på beiteområde til fuglene. Arealbeslaget i seg selv er lite i forhold til tilgjengelig 
tilsvarende areal i fjorden. Arealet ligger også tett utenfor havnen slik at båttrafikk til og fra 
anlegget vil foregå i et svært begrenset område. Påvirkningen fra arealbeslag og fysisk 
tilstedeværelse for fugl vurderes som ubetydelig. 

Hensikten med levendelagring av torsk er at fisken kan bli tatt ut til slakting når markedet 
etterspør ferskfisk, og for å få en jevnere fordeling av fiskeleveransene over tid, og for å utnytte 
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kapasiteten på fiskebruket mer optimalt. Hvis lagringen foregår over tid må fisken fôres. Ved 
fôring av villfanget torsk må det benyttes våtfôr som sild eller lodde. Forsøk har vist at villfanget 
torsk ikke tar til seg tørrfôr (pellets). Noe av fôret kan finne veien ut av merden og bli 
tilgjengelig mat for fisk og sjøfugl rundt merdene. Et akvakulturanlegg vil derfor ha ansamling 
av fisk og virke tiltrekkende for sjøfugl som måser (krykkje, gråmåke (Larus argentatus), 
svartbak (Larus marinus)) og skarv (storskarv (Phalacrocorax carbo), toppskarv 
(Phalacrocorax aritotelis) samt ærfugl (Somateria mollissima). Om vinteren også praktærfugl 
(Somateria spectabilis) og stellerand (Polysticta stelleri) rundt merden. I tillegg antar vi at teist 
(Creppus grylle) kan søke mot merden for å beite på ansamlinger av småfisk av sei og torsk 
som samler seg rundt merden.  

Bestanden av krykke på de tre øyene som utgjør Kongsøya, Helløya og Skarholmen 
naturreservat var i 1983 estimert til utgjøre omlag 8000 par (Jenssen med fl. 2015). Data fra 
sjøfugldatabasen SEAPOP viser at det ble registrert 6200 par ("tilsynelatende okkuperte reir") 
på Kongsøya, Skarholmen (2006) og Helløya (2010). Det er ikke gjort nye tellinger etter 
2006/2010. En bestandsnedgang for krykkje i Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat 
er ikke overraskende siden arten har gått tilbake i hele sitt utbredelsesområde (Barrett 2007, 
Anker-Nilssen med fl. 2016). Lodde (Mallotus villosus) er viktigste næringsemnet til krykkje 
og overlevelsen til voksen krykkje påvirkes av størrelsen på loddebestanden (Reiertsen med fl. 
2014).  

Det er gjort få undersøkelser av oppdrettsanlegg sin påvirkning på sjøfugl (Garsberg med fl. 
2011). I følge Garsberg med fl. (2011) vil oppdrettsanlegg tiltrekke seg opportunistiske 
sjøfugler som nevnt ovenfor. Disse vil søke etter mat i og ved anlegget. Så lenge det brukes 
mørkt og tykk tråd i nett over merdene vil sjøfuglene i liten grad sette seg fast. Det vil derfor 
kunne bli en liten aggregering av sjøfugl også rundt et fangstbasert akvakulturanlegg. Dette kan 
potensielt føre til konflikt siden oppdretter kan se på sjøfuglene som plagsomme og at de griser 
til anlegget med skitt, men så lenge oppdretter reduserer fôrspill, kan sjøfuglkonfliktene mest 
sannsynlig holdes på et akseptabelt nivå.  

Krykkjer varierer sitt matsøk i hekkeperioden i forhold til hvor de finner mat, noe som gjør at 
områder til næringssøk kan variere mellom år (Anker-Nilssen med fl. 2014). Dette betyr i 
praksis at krykkjen tilpasser seg næringssituasjonen og ikke vil bruke et område hvor det ikke 
finnes mat. Det er ukjent hvorvidt en matkilde i form av overskuddsfôr fra levendelagring har 
betydning for krykkjebestanden, men det er vanskelig å se at ekstra fôrtilgang skal virke 
negativt. 

Teist er en art som er i kategorien sårbar (Tabell 2). Teisten bruker grunne kystområder til 
næringssøk og henter føde av ulike arter fisk og krepsdyr primært i områder grunnere enn 30 
meter (Kovacs og Lydersen 2006). Teisten lever vanligvis alene eller i mindre grupper, og 
opptrer vanligvis ikke i store flokker. Det antas derfor at eventuell påvirkning av beitemønsteret 
bare vil gjelde en liten del av bestanden av teist.  

Gulnebblom er registrert som nært truet (NT) (Tabell 2). Gulnebblom overvintrer langs kysten 
av Norge og den trekker østover for å hekke på den russiske tundraen og i Alaska (Jonsson 
1994). Gulnebblom er relativt sky og den observeres oftest et godt stykke fra land. Det er derfor 
svært tvilsomt at gulnebblom vil komme i konflikt med anlegget.  

De tre siste artene i Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat på rødlista er alke, lomvi 
og lunde (Fratercula arctica) (Tabell 2). Dette er alkefugler som ikke oppsøker 
akvakulturanlegg. Disse artene henter føden sin lengre ut i fjordsystemet og i åpent hav. De 
søker ikke inn i fjorden og tiltrekkes ikke av menneskelig aktivitet og vil derfor ikke komme i 
konflikt med et oppdrettsanlegg (Garsberg med fl. 2011).  
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I to rapporter fra Norsk institutt for naturforskning (Garsberg med fl. 2011, Follestad 2015) 
konkluderes det med at det er mangelfull kunnskap for å kvantifisere konsekvensene av 
akvakultur på sjøfugl. De største forstyrrelsene av sjøfugl kommer oftest fra båttrafikk. Dette 
anlegget ventes ikke å ville medføre vesentlig økt båttrafikk. Fiskebåter leverer til fiskebruket 
som før og transport mellom havnen og anlegget er begrenset siden anlegget ligger i umiddelbar 
nærhet til havnen. Garsberg med fl. (2011) konkluderer i sin rapport at akvakulturanlegg ikke 
har noen konsekvenser alke, alkekonge (Alle alle), lomvi og krykkje, mens konsekvensen er 
satt til lav for storskarv og toppskarv og ærfugl, men angir samtidig at kunnskapsnivået er fra 
middels til dårlig.  

 

 

 

3.2 Forekomst av og konsekvenser for fisk  

Levendelagring av torsk gir i utgangspunktet liten risiko for påvirkning av naturmiljøet. 
Torsken er hentet fra nærområdet og er en del av det mangfoldet naturen består av. 
Konsekvensene av for eksempel en rømming er minimal siden fisken da bare rømmer tilbake 
til sin opprinnelige naturlige plass i systemet. Videre har fisken med seg parasitter og andre 
sykdomsorganismer som også er en naturlig del av systemet. Smittefaren mellom fisk økes når 
fisken settes i merd siden tettheten økes, men siden fisken tas ut til slakting etter en begrenset 
periode og lokaliteten brakklegges hver senhøst/vinter, vurderes risikoen for smittespredning 
som lav. Tidsaspektet sammen med lav havtemperatur i Finnmark gjør at smitterisikoen mellom 
fisk for sykdomsorganismer er begrenset (Havforskningsinstituttet 2011).  

Villfanget, kjønnsmoden torsk er rapportert å kunne gyte mens den holdes i fangenskap. Gyting 
i merden har vært et diskusjonstema i forhold til konvensjonelt oppdrett av torsk. Dette er 
imidlertid ikke en problemstilling med levendelagring fordi voksenfisken ikke kommer fra 
yngel produsert i klekkeri. Genetikken har derfor ikke blitt utsatt for noen form for 
seleksjonspress. Gyting i merden er derfor ikke en problemstilling i forhold til genetisk press 
mot stammen av vill torsk for fangstbasert akvakultur så lenge fisken hentes fra nærområdet.  

Kongsfjorden er gyteområde for lodde (Figur 3) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus) (Figur 4), 
men det er ikke registrert som et viktig gyteområde for torsk, hverken for kysttorsk eller skrei 
(Figur 5).  

 

Konsekvenser for sjøfugl av et matfiskanlegg vil være 

omtrent som, eller litt større, enn for et fangstbasert 

oppdrettsanlegg. Det kan bli noe mer fôrspill fra et 

matfiskanlegg siden det fôres med tørrfor som noe lettere 

kan føres med strømmen ut av merden og at foringen 

pågår kontinuerlig i hele oppdrettssyklusen. Dette kan føre 

til noe større aggregering av fisk og sjøfugl rundt merden.  
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Figur 3: Gyteområde for lodde (HI karttjeneste, http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html).  

 

 

Figur 4: Gyteområde for rognkjeks (HI karttjeneste, http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html).  
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Figur 5: Gyteområde for torsk (HI karttjeneste, http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html). Fylte 

markeringer (oransje) er gyteområder for kysttorsk og skravert (oransje) er mindre viktige områder for 

Nordøstatlantisk torsk (skrei). Viktige gyteområder for skrei finnes sør-vest for dette kartutsnittet 

(Lofoten, Senja, Tromsø og vest av Sørøya).  

 

Lodde gyter på sand, grus eller singelbunn på 20 – 60 meters dybde i mars- april. Eggene klistrer 
seg til botn og klekker etter ca. en måned. I henhold til søknad og tilhørende MOM – B 
undersøkelse består bunnen på den omsøkte lokaliteten av skjellsand, sand/grus og leire. Siden 
deler av lokaliteten Kobbkroken har dybdeforhold lodda bruker under gyting, kan det bli gyting 
under merden, men siden anlegget bare overlapper med en ekstremt liten andel av loddas 
gyteområde ventes en eventuell påvirkning ikke å være målbar. 

Rognkjeksens gyteområder er dårlig kartlagt, men vi vet at den hovedsakelig gyter fra februar 
til mai på relativt grunt vann. Arten finnes i Atlanterhavet, Nordsjøen, Østersjøen og 
Barentshavet. Den vandrer hovedsakelig tilbake til kysten av Nordland, Troms og Finnmark for 
å gyte, men gyting foregår også langs andre deler av kysten. Etter befruktning klumper eggene 
seg sammen og festes til fjell eller steiner på bunnen. Flere kjekser (hunner) kan gyte for samme 
rognkall (han) og eggene fra de forskjellige kjeksene festes til samme klump som voktes av 
rognkallen i ca. to måneder til klekking. Anlegget kan overlappe med gyteområde til 
rognkjeksen, noe som er felles for alle oppdrettsanlegg i de tre nordligste fylkene.  

Det er beskrevet 107 arter av parasitter hos torsk (Nilsen 2002). Enhver smitte som torsken 
naturlig har vil følge med inn til merden hvor torsken holdes. Smittepresset mellom fisk vil øke, 
men siden tidsrommet fisken holdes er kort vil ikke dette utgjøre noe problem for fisken. Det 
er imidlertid viktig å poengtere at all fisk som fangstes er frisk, i den forstand at kraftig infisert 
og syk fisk ikke plasseres i anlegget.  

Noen parasitter har torsk som mellomvert og fugl som hovedvert, for eksempel ikten 
Cryptocotyle lingua som lever i tarmen hos sjøfugl, særlig måser (Nilsen 2002). Første 
mellomvert er strandsnegl hvor larver utvikles. Larvene frigjøres om sommeren og infiserer 
huden til beinfisk. Fisker kapsler inn larven og danner en mørk cyste som vises som en svart 
prikk, derav navnet svartprikksyke. Livsløpet til ikten fullføres hvis en måse spiser fisken slik 
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at larven kan utvikle seg til voksen i fuglen. Torsk i merder en potensiell smittekilde til sjøfugl, 
men så lenge fisken eller fiskeavfall ikke blir spist av fugl vil smitteveien bli blokkert. I tillegg 
kan blindinfeksjoner av kveis (Anisakis simplex) (Sagerup med fl. 2000) etablere seg i sjøfugl. 
Kveis har sjøpattedyr som hovedvert og larvene utvikler seg i planktonisk krepsdyr og videre i 
fisk før den når tilbake til sjøpattedyr som er hovedverten. Også for parasitter som har 
sjøpattedyr som vært brytes livssyklus med å hindre at fisk, eller fiskeavfall, fra merden blir 
spist av selene havert og steinkobbe.  

Torsk har to typer lus, skottelus (Caligus elongatus) og torskelus (Caligus curtus). Skottelusen 
er generalist og kan infisere mange ulike arter av fisk. Torskelusen finnes kun på torskefisk 
(torsk, lange, lyr, sei, brosme) på samme måte som lakselus (Lepeophtheirus salmonis 

salmonis) er vertsspesifikk for laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) (Svåsand med fl. 2007). 
Levendelagring av torsk utgjør derfor ingen fare for spredning av lakselus til villaks.  

 

 

3.3 Forekomst av og konsekvenser for pattedyr 

Selene havert (Halichoerus grypus) og steinkobbe (Phoca vitulina) samt oter (Lutra lutra) er 
registrert i Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat (Henriksen med fl. 1993, Jenssen 
med fl. 2015). Både havert og steinkobbe bruker øyene både som kasteplass og hårfellingsplass 
og de har i henhold til Havforskningsinstituttets sitt kartverk høy tetthet i Kongsfjorden (Figur 
6 og Figur 7).  

Siden torsk er en marin art forventer man andre utfordringer knyttet til parasitter og 

sykdommer enn hos laks. I et matfiskanlegg hvor hele livssyklus fra yngel til slakteklar 

fisk gjennomføres i saltvann, vil smittepresset tenkes å være større enn hos laks hvor 

livssyklus er delt mellom ferskvann og saltvann (Nilsen 2002). Vaksiner mot bakterier og 

virus har gitt mindre beskyttelse hos torsk i forhold til laks (Havforskningsinstituttet 

2011). Dette er forhold som vil påvirke driften av et matfiskanlegg for torsk og i mindre 

grad naturmiljøet.  

Et viktigere tema i forhold til oppdrett av torsk er den mulige genetiske påvirkningen 

rømt fisk og gyting i merden kan gi. Havforskningsinstituttet (2011) har gjort noen 

forsøk med genetisk merking av torsk for å undersøke påvirkningen fra rømming og 

gyting i merd. Foreløpige resultater viser noe innblanding i kysttorsk, men det gjenstår å 

konkludere på graden av påvirkning.  

I et matfiskanlegg vil produksjonstiden i sjø være lengre enn for fangstbasert akvakultur. 

Dette gjør at tilgjengelig tid for smitte av sykdommer øker og at risikoen for smitte til 

vill torsk og andre arter øker. Eksempler på parasitter som har torsk som mellomvert og 

andre arter som hovedvert er sortprikksyke som beskrevet i teksten. Denne typen 

påvirkning til naturmiljøet begrenses med at fugl og sel ikke får tilgang på fisk og 

fiskeavfall fra merden. Dette er imidlertid spørsmål som bør utredes bedre i nasjonale 

programmer for risikovurdering av oppdrett.  

Smittepress av lakselus på laks og sjøørret og genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks 

er to hovedutfordringer til norsk oppdrett. Lakselus er imidlertid vertsspesifikk for 

laksefisk (lask, ørret, røye) og vil derfor heller ikke utgjøre et smittepress til laksefisk fra 

et matfiskanlegg for torsk.  
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Figur 6: Havert i område Kongsfjorden, Finnmark. Skravert oransje angir høy tetthet (HI karttjeneste, 

http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html).  

 

 

Figur 7: Steinkobbe i området Tana og Kongsfjorden, Finnmark. Skravert oransje angir høy tetthet (HI 

karttjeneste, http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html).  
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Alle tre artene av sjøpattedyr bruker vannmassene for å svømme i på jakt etter fisk, krepsdyr 
og andre bunnlevende byttedyr. Oter oppholder seg mye i fjæresonen og har alltid vært et 
problem for oppdrettsnæringen fordi den er flink til å komme seg inn i og ut av anlegget. Det 
kan tenkes at oter blir en utfordring også for torskemerdene slik at anlegget vil søke om 
fellingstillatelse. Det er ikke jakttid på oter i Norge siden denne er klassifisert som sårbar (VU) 
i rødlista (Henriksen og Hilmo 2015). Det blir derfor opp til forvaltningsmyndighetene å 
avgjøre om en oter skal felles. I utgangspunktet vil ikke torskeanlegget være negativt for oteren 
siden fisk kan samle seg utenfor merdene og derfor gi oteren en lettere tilgang på mat.  

Havert er knyttet til ytre deler av kystlinjen. Haverten vil derfor i liten grad komme i konflikt 
med anlegget som ligger nært land, noe også kartet til Havforskningsinstituttet også illustrerer 
(Figur 6).  

Steinkobbe er sterkere knyttet til kystlinjen og indre fjordstrøk enn haverten (Figur 7). 
Steinkobben vil derfor bruke området rundt merden til matsøk. Ved foring og mulig ansamling 
av fisk rundt merdene vil sjansen for at steinkobbe besøker området øke. Dette er i liten grad et 
problem for oppdretter og et positivt bidrag til steinkobben da ansamling av fisk vil gjøre det 
enklere for den å finne mat.  

 

 

3.4 Forekomst av og konsekvenser for kalkalger 

Kalkalger er løstliggende, kalk-inkrusterte rødalger av slekten Lithothamnion. De danner et 
hardt kalsiumkarbonat skall hvor bunnen av algen er død og kun selve toppen er den levende, 
voksende algen. Kalkalger vokser sakte og den gjennomsnittlige tilveksten er beregnet til 0,5 – 
1.5 mm per år i nordlige Europa (Blake og Maggs 2003). Disse løstliggende 
kalkalgesamfunnene regnes for å være sårbare fordi de vokser sakte (Husa med fl. 2016). 
Kunnskap om utbredelse av kalkalger i Norge er mangelfull og artsdatabanken beskriver derfor 
kalkalger som DD – datamangel i den norske rødlista (Henriksen og Hilmo 2015). Områder 
med kalkalger er ikke kartlagt i Norge, men slike områder er trolig mer vanlig i nordlige 
kystområder, fra Nordland og nordover, enn lenger sør (Husa med fl. 2016). Kalkalger vokser 
på strømrike områder siden de ikke tåler å bli tildekket av sedimenterende materiale (slammet 
ned) (Husa med fl. 2016). Kalkalger regnes som sårbare siden vi ikke kjenner til hvordan de 
reagerer på utslipp av næringssalter og organiske partikler, noe som beskrives som 
kunnskapsmangel i risikovurderingen for norsk fiskeoppdrett (Svåsand med fl. 2016).  

Kalkalger omtales som "rugl" i dagligtale i Nord-Norge (Rønning 1955). De er planter som må 
ha lys og finnes derfor sjeldent dypere enn 30 meter. Rønning (1955) beskriver kalkalger (rugl) 
som vanlige langs kysten og at algolog M. Foslie levert en fremragende og banebrytende 

For sjøpattedyrene havert, steinkobbe og oter antar vi at forholdene 

rundt et matfiskanlegg tilsvarer forholdene til et fangstbasert 

akvakulturanlegg. Siden det fores jevnere i et matfiskanlegg vil vi anta 

at litt større mengder fisk kan trekkes mot merdene og dermed dra med 

seg predatorene oter og steinkobbe i litt større grad enn for det 

fangstbaserte anlegget. Imidlertid vil dette kunne bli en negativ faktor 

for anlegget, men ikke for oter og steinkobbe som vil profitere på at det 

er lettere å finne mat nært et matfiskanlegg.  
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forskning på kalkalger på slutten av 1800-tallet og frem til sin død i 1909. Det at vi i dag 
mangler kunnskap om utbredelse av kalkalger i dag må derfor ses på som manglende 
prioritering av denne plantegruppen innen forskning og kartlegging.  

Det ble meldt om funn av rugl i prøvene fra MOM-B undersøkelsen på lokaliteten Kobbkroken 
(søknad av 20.01.2016). Det er også lav gjennomsnitt-strømhastighet ved bunnen på lokaliteten 
(Eriksen 2015). Den modellerte strømmen på 5 meters dyp (Figur 2) og på 15 meters dyp (Figur 
8) viser at det er rolige strømforhold innenfor (vest for) en tenkt linje mellom Kuvika og Vestre 
Strømsneset. Det er derfor lite sannsynlig at det vokser kalkalger i området fra Kobbkroken og 
frem mot den tenkte linjen Vestre Strømsneset – Kuvika (Figur 8).  

 

 

Figur 8: Modellert gjennomsnittstrøm for 15 meters dyp i Kongsfjorden, Finnmark generert med 

modellverktøyet "Strømmodellering Finnmark" utviklet at Akvaplan-niva (www.stroms.no). Området 

hvor anlegget tenkes plassert er markert med blått punkt.  

 

Siden det er lite trolig at kalkalger finnes i nærområdet til Kobbkroken, vil et fangstbasert 
akvakulturanlegg for torsk ikke påvirke de algene som eventuelt finnes utenfor Kobbkroken. 
Alle akvakulturanlegg er pålagt å gjennomføre miljøundersøkelser gjennom hele driftsfasen. 
Ved overbelastning av resipienten (bunnen) rundt anlegget vil det bli pålagt brakklegging slik 
at miljøforholdene bedres og går tilbake mot utgangpunktet. Det er derfor lite trolig at kalkalger, 
også i en driftsfase av levendelagring, kan bli påvirket.  
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Et matfiskanlegg vil gi større nærings- og slamtilførsel enn et fangstbasert 

anlegg. Dette gir en større belastning til resipienten (bunnen) som igjen kan gi 

påvirkning på kalkalger. Imidlertid vil miljøundersøkelsene avdekke 

opphoping av slam i området rundt merden og anlegget vil i slike tilfeller 

måtte brakklegges. Det er imidlertid tvilsomt om det finnes kalkalger i 

nærområdet basert på styrken til strømmene i området. På denne bakgrunnen 

er det tvilsomt at et matfiskanlegg vil virke negativt på kalkalger i 

Kongsfjorden i Finnmark.  
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4 Konklusjon 

Levendelagring og fôring av villfanget torsk i Kobbkroken ventes ikke å negativt påvirke 
naturmiljøet for rødlisteartede sjøfugler og kalkalger i Kongsfjorden i Finnmark. Det vil være 
en viss påvirkning på sjøfugler, sjøpattedyr, fisk og kalkalger som lever i området (Tabell 3). 
Imidlertid vil påvirkningen i like stor grad kunne være positiv som negativ siden sjøfugler, 
sjøpattedyr, fisk som bruker område vil søke næring rundt anlegget. Eventuell negativ 
påvirkning av bunn og bunnfauna vil bli fanget opp av miljøundersøkelsene og område vi da 
bli brakklagt innenfor de rammene som forvaltningen setter. 

Siden Kongsfjorden i Finnmark er en nasjonal laksefjord er det viktig at det tas hensyn til 
villaks. De største truslene mot villaksen fra oppdrettsnæringen er i dag rømming (genetisk 
påvirkning) og spredning av lakselus. Et anlegg for torsk vil selvsagt ikke kunne påvirke laks 
ved rømming. Lakselus er en artsspesifikk parasitt for laksefisk (laks, ørret, røye) og denne vil 
ikke gå på torsk. Et anlegg med torsk gir derfor ikke fare for smitte av lakselus til villaks. 
Mattilsynet har gitt tillatelse til tilsvarende anlegg for levendelagring og fôring av torsk i 
nabofjorden, Tanafjorden, som også er en nasjonal laksefjord (11.03.2016, sak 2015/260139).  

 

Tabell 3: Oppsummerende tabell om påvirkning av naturmiljøet i Kongsfjorden i Finnmark fra planlagt 

fangstbasert akvakulturanlegg for fisk i Kobbkroken.  

Påvirkningsfaktor Vurdering av konsekvens  

Bunn (resipient) Egen rapport om resipienten: MOM 
– B lokalitetsundersøkelse, mai 
2015, Yngve Paulsen Konsult AS. 
Vedlagt søknad av 20.01.2016.  

Ikke en del av denne 
rapporten 

Koraller Ingen. Ingen koraller i henhold til 
tilgjengelige data.  

0 

Tareskog Ingen. Ingen tareskog i henhold til 
tilgjengelige data. 

0 

Ålegras Ingen. Ingen ålegras i henhold til 
tilgjengelige data. 

0 

Arealbeslag merder, påvirkning 
sjøfugl 

Ubetydelig. Kun liten andel av 
fjorden. 

0 

Krykkje Kan bruke området.  1 
Ikke rødlistede sjøfugl (gråmåke, 
svartbak, storskarv, toppskarv) 

Kan bruke området 1 

Ærfugl (hele året), praktærfugl og 
stellerand (vinter) 

Kan bruke området 1 

Teist Kan bruke området.  1 
Gulnebblom Ingen. Bruker ytre deler av 

fjordsystemet.  
0 

Alkefuglene alke, lomvi og lunde Ingen. Bruker ytre deler av 
fjordsystemet og åpne havområder.  

0 

Arealbeslag merder, påvirkning 
sjøpattedyr 

Ubetydelig. Kun liten andel av 
fjorden. 

0 

Oter Kan bruke området. 1 

Steinkobbe Kan bruke området. 1 

Havert Bruker i liten grad indre deler av 
fjordsystemet. 

0 

Kalkalger Kan slammes ned hvis de finnes i 
området, men dette er lite trolig.  

0 (1) 
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4.1 Avbøtende tiltak  

Opportunistiske sjøfugler som gråmåke, svartbak, storskarv, toppskarv og kanskje også teist og 
krykkje vil kunne trekke til anlegget for å søke etter mat. Anlegget er vanligvis tildekket med 
et nett for å hindre sjøfugl adgang til merden. Ved å benytte støtter som hindrer nedtynging av 
nettet og at dette nettet er laget av mørkt og tykt materiale begrenser man mengden sjøfugl som 
vil kunne sette seg fast i nettet og gå til grunne.  

Anlegget vil bli brakklagt fra senhøst til tidlig vår, noe som gir resipienten (bunn) tid til å 
forbruke eventuell tilført næring og organisk materiale. Brakklegging er også et avbøtende tiltak 
for sykdomssmitte.  

 

Er matfiskanlegg vil ved hver innsetting av ny fisk inneholde 

små fisk. Disse vil sjøfugl, sel og oter i større grad enn 

fangstet torsk se på som mat. Det kan derfor ventes et større 

press mot selve merden for å komme inn. Tildekkingen av 

merden vil bli viktigere og at nettet som brukes består av mørk 

og tykk tråd, slik som beskrevet i avsnittet avbøtende tiltak i 

hovedteksten.  

Et matfiskanlegg vil avgi en jevnere strøm av forspill, fekalier 

og næringssalter, noe som kan føre til større ansamling av fisk 

rundt anlegget og derved større ansamling av beitende 

sjøfugl, oter og steinkobber. Det vil også kunne føre til en 

høyere grad av nedslamming som vil være negativt for 

kalkalger. Imidlertid er det ukjent om slike områder finnes i 

nærheten av Kobbkroken. Basert på resultatene fra MOM-B 

undersøkelsen og strømkartene er det lite trolig at kalkalger 

vokser i umiddelbar nærhet til Kobbkroken.  
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Havbør AS – Beredskapsplaner for oppfôring av Torsk 

Kvalitetssystemet skal sikre at vi produserer torsk som er fisket inn, fôret opp, slaktet og pakket på en 

trygg og forsvarlig måte i henhold til de krav som stilles fra myndigheter, kunder og samfunn for 

øvrig. Forskrift om fangstbasert akvakultur har ikke krav om Ik – Akva dokumentasjon eller at 

anleggene er underlagt NYTEK forskriften ved etablering og drift.  

 

Fangstbasert akvakultur er pålagt å utarbeide beredskapsplan iht. forskriftens § 14: 

Beredskapsplan 

Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert beredskapsplan. 

Beredskapsplanene skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. Den skal 

blant annet gi oversikt over smittehygieniske og dyrevernmessige tiltak som er aktuelle å iverksette 

for å hindre og eventuelt håndtere akutt utbrudd av smittsom sykdom og massedød, herunder 

opptak, behandling, transport, slakting og destruksjon av syke og døde fisk. 

Beredskapsplanen skal i tillegg gi oversikt over tiltak for å hindre og eventuelt håndtere dødelighet 

ved skadelige alge- og manetforekomster, levemiljøforhold som er uforenlig med artens krav og 

akutt forurensning. 

Beredskapsplanen skal også inneholde oversikt over hvordan rømming kan forebygges og oppdages, 

herunder håndtering av fisk og merder under lasting og lossing. 

Beredskapsplanene bygger på risikovurderinger av driftsoperasjonene hvor vi får tydeliggjort de 

stedene vi må fokusere ekstra på for å produsere forsvarlig.   

Havbør AS bruker følgende metode for risikovurderinger som fortløpende vurderer risiko knyttet til 

de forskjellige operasjoner.   

Produksjonen kan deles inn i kjerneprosesser for å lette risikovurderingene. Hvert produksjonstrinn 

vurderes og ut fra sannsynlighet og konsekvens. Ut fra dette settes risiko.    

Sannsynlighet x Konsekvens  = Risiko   

For å lette dette arbeidet brukes en enkel matrise og skjema for risikovurdering. Der det er 

nødvendig med ytterligere tiltak for å minske risikoen overføres dette til en handlingsplan slik at vi 

har oversikt over hvilke ting som må gjøres. Denne kan evt. være en egen kolonne i skjema for 

risikovurderingen. Risiko revurderes ved endringer i produksjonen som har betydning for den enkelte 

prosess. Risikovurderingene er en del av dokumentasjonen for beredskapsplanene.   

Risikovurderingene skal gjøres som et samarbeid med flere som arbeider i bedriften/ på lokaliteten 

for å kunne belyse flest mulig problemstillinger ved det emnet som skal risikovurderes.  

Beredskapsplanen våre er basert på risikomatrise for Rømming, fiskehelse og fiskevelferd: 

 
 
 
 
 
 



Eksempel risikomatrise rømming  

 
Sannsynlighet:   

1 = Sjeldnere enn hvert 10. år  

2 = Mellom hvert år og hvert 10. år  

3 = Oftere enn e gang pr år/ syklus   

4 = Oftere enn en gang hver måned 

Konsekvens:  

1 Mindre rømming, 1-100 fisk.  

2 Fra 100 til 2500 fisk.  

3 Fra 2500til 50.000 fisk.  

4 Over 50.000 fisk.  
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   Risikovurderingen er gjort ut fra at all fisk som kommer i anlegget i utgangspunktet er slaktefisk og kan tas ut som menneskeføde umiddelbart. Fisken 

overføres fra akklimatiseringsmerd til lagrings / fôringsmerd.  

PROSESS 

TRINN 

RISIKO ÅRSAK FOREBYGGENDE 

TILTAK 

RISIKO DOKUMENTASJON: HANDLINGS 

PLAN 

Utsett av not Rømming 
av fisk 

 
 
Notlodd 

-Hull i not 
-Nota har hull som 
ikke er reparert ved 
service 
-Nota rives ved 
utsetting 

 
 
 
Det brukes spisspose  

-Alle nøtene kontrolleres 
nøye før utsett 
- Under utsetting av not er 
man aktsom mtp å ikke 
skade nota 

-Alle nøtene kontrolleres 
med dykkerinspeksjon 
etter utsett 
- Sjekke at sertifikater og 
servicekort er i orden 
Korrekt utsett av notlodd 

S: 2 

K: 1 

R: 2 

Dok nr 

1.2.1 Overlining av fisk 

1.2.7 Instruks for utsett av not 
1.2.8 Instruks for kontroll av 
not før utsett i sjø 

Kartotek notposer 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 

Kontroll av not 
under vanlig 
drift 

Rømming av 

fisk 
 
For liten plass til 
fisk 

 
 
 
 
Smitte spredning 

-Feil oppheng/ 
innfesting.  

-Slitasje/ gnag 
-Torsken, drivgods 
eller predatorer gnager 
hull i nota -Nota 
gnages mot ringen –  
 
Manglende rutiner 

-Riktig innfesting av nota 
med riktige stropper og 
riktig avstand mellom not 
og ring 

- Sjekke nota/ merden 
for drivgods og 
predatorer - Opplæring i 
hygienetiltak 

S: 3 

K: 2 

R: 6 

-1.2.4 Instruks for kontroll av 
not i drift 

-1.2.0.1 Instruks for daglig 
tilsyn av anlegg m fisk 

-1.2.0.1 Skjema for daglig 
tilsyn av anlegg med fisk 

-Skjema ukentlige kontroller 

anlegg 
Hygieneplan 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 



Overlining av 
fisk 

Rømming av 

fisk 

Dyrevelferd 

-Sying kan rakne 
fordi for dårlig. 
-Not kan rakne fordi 
feil belastning på nota. 
- Fisk kan klemmes 
fordi fisken kommer i 
klem / dårlig plass 

Vurdere vær og strøm 
Erfarne operatører 

S: 2 

K: 3 

R: 6 

Dok 1.2.1 Instruks for 
overlining av fisk 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 

Opplining 

av not til 
levering, eller 
annet 

Rømming av 

fisk 

Dyre velferd 

-Det blir hull i nota 
pga feil belastning 

-Fisken klemmes fordi 
den kommer i bukter 

Løfte nota riktig 

Erfarne operatører 

Line nota riktig 

S: 2 

K: 2 

R: 4 

Dok nr 1.2.3 Instruks for 
opplining av not 
Dok nr  1.2.10 Instruks for 
nedslipp av not –etter opplining 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 

Opptak av 
dødfisk og 
svimere 

-Dyrehelse 

-Hygiene/ 
smittespredning 

-Rømming av 

fisk 

- Velferd/ fisk 
pines 

-Får ikke opp all 
dødfisk pga strøm, for 
kort loddtau eller hull i 
håv. 

-Infisert fisk smitter 
annen fisk og utstyret 
-Nota kan revne hvis 
håv setter seg fast i 
nota. 

-Feil avliving av 
svimere 

-Vurdere strøm 

-Ha tilpasset håv - Håv og 
utstyr vaskes/ 
desinfiseres - 
Bruk av 
kamera 

- Opplæring 

-Følge med belastning når 
håven trekkes 

- Bruk av kamera 

-Opplæring 

S: 2 

K: 3 

R: 6 

-1.3.4 Rutine dødfiskopptak -
1.2.0.1 Instruks for daglig 
ettersyn anl m fisk 

-1.2.0.2 Skjema daglig ettersyn 
anl m fisk 

- 1.1.3 Beredskapsplan sykdom 
og massedød 

-Dok nr 1.5.1 Beredskap 
dødfiskhåndtering 

-1.2.19 Instruks for bedøving 
og avliving av fisk 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 

Ensilering av 
dødfisk 

Smitte spredning -For lite maursyre - 
ikke 

”drept” alle bakterier 

-Kadaveriøs dødfisk 

-Bruke riktig mengde 
maursyre og tid 

-Kverne dødfisk hver dag 

S: 1 

K: 3 

R: 3 

-1.3.5 Instruks for kverning av 
dødfisk 

Hygieneplan 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 



Havari Rømming av 

fisk 

Dyre velferd: 
Fisken klemmes 
 
 
 

-Nota revner eller det 
blir hull pga 
fortøyninger ryker/ 
forhales. 

-Innfesting av not mot 
oppdrettsring ikke 
korrekt utført 

- Merden blir 
deformert, innfesting 
av merd ryker 

-Ha riktig dimensjonerte 
anlegg, - Kontroll med 
anlegg samt ekstra etter 
uvær 

-Hele tiden ha kontroll på 
anleggets stand 

-Følge brukerhåndbøker 

- Erfarne operatører 

S: 1 

K: 4 

R: 4 

1.2.0.1 Instruks for daglig 
ettersyn av anlegg 

- Skjema ukentlige kontroller 
av matfiskanlegg 

-Brukerhandbøker 

-1.1.3 Beredskapsplan 
rømming 

-Lag bedre 
rutiner på 
periodiske 
kontroller 
(måned/ 
kvartal ol) 

Journal føring Feil inntelling av 
fisk. Feil rapp. i 
dagliste fører til at 
man ikke får 
iverksatt tiltak 

-Manglende forståelse 
og nøyaktighet 

-Dårlig 
kommunikasjon 

-Opplæring: 
-Føre journal riktig og 
med all vesentlig 
informasjon -Sikre at 
informasjon blir mottatt 
og forstått 

S: 1 

K: 3 

R: 3 

-1.2.0.1 Skjema for daglig 
ettersyn av anlegg med fisk 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner som 
ivaretar dette 

Merking Rømming av 

fisk 

-Påkjørsel, anlegget 
ikke riktig merket med 
lys 

Følge merkeforskrift S: 1 

K: 4 

R: 4 

-1.2.20 Instruks for merking 
av oppdrettsanlegg 

Vurder opp mot 
forskriftene 

Sleping av 

merd med 

fisk fra 
akklimatisering 
til foringsmerd 

 

- Rømming av 

fisk 

-Dyrevelferd 

-Mattrygghet 

-Hull i not pga feil 
håndtering og 
belastning ved 
skyving, nota blir fast 
eller lines feil 
-Havari på båt 
-Fisken klemmes pga 
feil belastning 

 

-Løfte nota riktig 

-Line nota riktig 

-Sikre at man ikke blir 
fast i 
fortøyninger ol -
Erfaren operatør 

-Ekstra beredskap 

- 

S: 1 

K: 4 

R: 4 

-1.2.9 Instruks for sleping av 
merd med fisk 

-Fishtalk -karantenetid 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner 



Mottak av 
fiskebåt / 
brønnbåt 

 

Skade på anlegg 
og rømming 

Båt tar med smitte 
fra andre -
Mattrygghet 

-Hull i not fordi båten 

kommer i anlegget på 
feil måte 

-Manglende rutiner for 
hygiene hos båten 

-Utslipp av olje/ solar, 
forurenset vann suges 
inn i 
BB systemene pga feil 

Instruere båtene og å ha 
styring på alle ankomster 
av store båter 

Stille krav til leverandør 
om hygiene og orden 

-Visuell sjekk av hav 
rundt BB. Lukk systemer 
slik at brønnvann ikke 
forurenses 

S: 2 

K: 3 

R: 6 

-1.2.6.  Instruks for brønnbåt i 
anlegg 

-1.2.6.2  Instruks for mottak 
av forbåt 

-Hvis dette skjer skrives 
avviksskjema 

Instrukser 
oppdateres 

Besøkende i 
anlegget 

Innførsel av 
sykdom og/ 
eller fare for 

rømming 

-Besøkende har smitte 
med seg evt opptrer 
slik at anlegg påføres 
skade -Manglende 
renhold av klær og 
utstyr 

-Komme inn i anlegget 
på feil måte 

-Kle om besøkende, 
informere om 
hygienerutiner og krav. -
Evt utstyr skal være rent/ 
desinfisert på forhånd. -
Alle som skal inn i 
anleggene skal komme 
sammen med våre 
medarbeidere 

S: 1 

K: 4 

R: 4 

- 1.3.8 Instruks 
sikkerhet og hygiene 
besøkende 

- Besøkslogg 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner på dette 

Begrense miljø 
påvirkning av 
vår drift 

Negativ 
påvirkning 

-Det samles forspill og 
fesis under anleggene 
pga feil fòring-Søppel 
leveres ikke til 
godkjent mottaker. -
Smitteoverføring 

-Fòrkontroll 
-(MOM-B) 

- Lokalitets vurderinger 
Rutiner for 
avfallshåndtering 

-Bedriftens 
hygienerutiner 

S: 1 

K: 2 

R: 2 

- 1.1.7  Iverksatte tiltak for 
å begrense miljøpåvirking - 
Risikovurdering og HP 
miljø og biodiversitet 
-Avfallsplan 

-Hygieneplan 

Nei vi har 
forsvarlige 
rutiner for dette 

 

 

 



 
 
 

Havbør AS  Dok.id: 1.1.3 

BEREDSKAPSPLAN RØMMING:  
Utgave: 01.16 Skrevet av:YP/JEJ Gjelder fra: 15.01.2016 Godkj. av: JEJ  

 

Beredskapsplanen er oppbygd slik: 

1 Innledning: 

2 Tiltak: 
2A Iverksatte tiltak mot rømming 

2B Iverksatte tiltak ved sleping av merd og lossing lasting 

2C Iverksatte tiltak for å oppdage rømming 

2D Iverksatte tiltak for å effektivisere gjenfangst 

3 Beredskap: 
3A Beredskap ved uvær 

3B Beredskap hvordan oppdage rømming 

3C Beredskap havari 

3D Beredskap rømming 

3E Beredskap gjenfangst 

3F Beredskap varslingsrutiner 

4 Gjenfangstprotokoll 
 

 
1 INNLEDNING: 

Havbør As har utarbeidet en foreløpig beredskapsplan for rømming.  Vi har laget en enkel 

risikoanalyse for fangstbasert akvakultur, og beredskapsplanen skal ta høyde for det som kommer frem 

i risikoanalysen. Ut fra risiko er det utarbeidet instrukser for de ulike situasjonene som kan medføre 

fare for rømming for å minske sjansen for uønskede hendelser. 

Beredskapsplanen for rømming skal beskrive hvordan vi sikrer oss mot rømming, begrenser rømming, 

gjenfangst og forholdsregler ved håndtering av fisk ved sleping av merder samt lasting og lossing.  

 

2A IVERKSATTE TILTAK MOT RØMMING: 

Årsaker til rømming   - Hull i not 

    - Skade på not i drift 

    - Havari  m. fl 

 

· alle nøter lines over og kontrolleres av eget personell før utsett i sjø. 

· alle nøter håndteres med stor forsiktighet jfr. Brukerhåndbok for utsett av not i merd 

· alle nøter kontrolleres med dykker inspeksjon etter utsett i sjø 

· alle nøter kontrolleres daglig fra overflaten (se Instruks for daglig ettersyn av anlegg med fisk) 

· alle medarbeidere på Havbør AS går gjennom rutinene før større arbeidsoperasjoner som for 

eksempel overføring fra akklimatiseringsmerd til oppfôringsmerd. 

· alle nøter har/er sertifikat/godkjente nøter 



 
 
 
Videre har Havbør: 

· Daglig tilstedeværelse på anleggene 

· En mindre nokkevinsj som vi primært bruker til løfting av pose, ved for eksempel opplining. 

· Vi har ekstra utstyr som fortøyning som raskt kan settes ut ved behov. 

2B IVERKSATTE TILTAK FOR SLEPING AV MERD OG HÅNDTERING AV FISK OG 
MERDER VED LASTING/ LOSSING: 

Vi har laget egne instrukser som beskriver risikoutsatte operasjoner for å hindre rømming. 

· Dok. nr 1.2.9 Instruks for sleping av merd med fisk 

· Dok. nr 1.2.6 Instruks for fiskebåt / brønnbåt i anlegg 

· Dok. nr 1.2.6.1 Instruks for kontroll etter fiskebåt /brønnbåt  

 
2C IVERKSATTE TILTAK FOR Å OPPDAGE RØMMING: 

· Nøtene kontrolleres daglig fra overflaten  

· Nøtene kontrollers alltid etter uvær (jfr. dag/ ukeliste) 

· Vi har flyttbart kamera for kontroll  

· Vi har muligheter for å drive overvåkningsfiske 

 
I tillegg har vi følgende ekstern kontroll av nøtene for å oppdage rømming. 

· Dykkerkontroll av nøtene når de settes ut, før det kommer fisk i dem 

· Kontrolleres av dykker etter at arbeidsoperasjonen er slutt. 

 
2D IVERKSATTE TILTAK FOR Å EFFEKTIVISERE GJENFANGST: 

· Vi har selv ca. 120 garn 

· Vi disponerer totalt 3 båter som kan brukes til dette arbeidet 

· Vi har avtale med flere fiskere som har egne båter og eget bruk (garn) 

· Vi har avtale med personell om å kunne stille på jobb til alle døgnets tider ved behov 

 
 
3A BEREDSKAP – UVÆR 

Uvær kan utsette oppdrettsanlegget for store belastninger. Vi bør derfor forberede oss til 
perioder med dårlig vær.   

· Kontrollere at fortøyninger er slik de skal 

· Kontrollere at innfesting av not til ring er slik den skal 

· Planlegge inspeksjon under uværet 

· Være forberedt på det ”verste”. 

 

3B BEREDSKAP – HVORDAN OPPDAGE RØMMING: 

Rømming kan oppdages på flere måter. bl. a følgende: 



 
 
 

· Ved inspeksjon av anlegget – også umiddelbart etter uvær 

· Ved dykker inspeksjoner etter risikofylte operasjoner 

· Ved bruk av kamera 

· Ved observasjoner av unormale mengder torsk i området 

 

3C BEREDSKAP – HAVARI 

Havari på torskeanlegg kan medføre rømming.  Denne plan skal være med på å redusere 
muligheten for, og minimalisere konsekvensene av et havari. 

· Ved havari skal skadestedet sikres/ utbedres umiddelbart. 

- Ved hull i not under havoverflata forsøker man å dekke åpningen med avkastnot og andre 
tilpassede notstykker umiddelbart, samtidig tilkaller man dykker 
- Ved skadd merde skal den sikres så godt som mulig, i første omgang ved bruk av tau, blåser 
og flyteelementer. Fisken skal snarest flyttes over i en ny merde. 

· Ved havari varsles nærmeste overordnede umiddelbart. 

· Ved mistanke om rømming skal Fiskeridirektoratet varsles 

· Forsikringsselskapet varsles 

· Daglig leder er ansvarlig for varsling av eksterne aktører 

 
3D BEREDSKAP – RØMMING 

Rømming av villfanget torsk er ikke et miljøproblem for samfunnet, men et økonomisk problem 
for eier av Havbør AS direkte. Ved mistanke eller bekreftelse om rømming skal følgende gjøres: 

· Umiddelbart stoppe rømmingen: 

- Ved hull i not under havoverflata forsøker man å dekke åpningen med avkastnot umiddelbart, 
samtidig tilkaller man dykker 
- Ved skadd merde skal den sikres så godt som mulig, i første omgang ved bruk av tau, blåser 
og flyteelementer. Fisken skal snarest flyttes over i en ny merde. 

· Varsle nærmeste overordnede umiddelbart 

· Stabiliserer situasjonen 

· Iverksette tiltak for gjenfangst, jfr plan/ rutine for gjenfangst av rømt fisk 

· Varsle Fiskeridirektoratet (skjema 1) 

· Varsle Fiskeridirektoratet når gjenfangst er avsluttet (skjema 2) 

 

3E BEREDSKAP – GJENFANGST ETTER RØMMING 

Har man mistanke om, eller registrert rømming, skal gjenfangst umiddelbart igangsettes. Vi har 
lagt vekt på å bruke garn til gjenfangst. Målsettingen er å redusere omfanget av rømmingen. 

· Sikre anlegget for ytterligere rømminger, se ved rømming 

· Starte gjenfangst av rømt fisk  

· Garn vi har tilgang til: 

§ Kongsfjordbruket as 10 garn – landanlegget  

· For reparasjon/ utbedring av skade har vi alltid ekstra fortøyning og nøter på land 

· Gjenfangst skal registreres på eget skjema 



 
 
 
 
 
3F BEREDSKAP – VARSLINGSRUTINER 

Ved mistanke eller ved registrert rømming skal røkter varsle driftsleder, og driftsleder varsle daglig 
leder. Daglig leder varsler Fiskeridirektoratet og forsikringsselskap. 

MERK: 
Det skal også varsles om hendelser som KAN ha medført rømming 

  



 
 
 
4 BEREDSKAP – GJENFANGSTPROTOKOLL 
 
Dato Lokalitet Gjenfangst Metode Utført av 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



Havbør AS  Dok.id: 1.1.3 

BEREDSKAPSPLAN ØKT DØDELIGHET  
Utgave: 01.16 Skrevet av:YP/JEJ Gjelder fra: 15.01.2016 Godkj. av: JEJ  

 
 
All fisk som produseres i fangstbasert akvakultur er slaktefisk når den settes i merd på 
oppforingsanlegget.  
 
Skadet fisk og svimere blir tatt ut ved overføring fra fiskebåt til akklimatiseringsmerd.  
 
Før overføring til oppbevarings - oppforingsmerd blir fisken sjekket og svimere tatt ut. 
 
Ved økning i dødelighet i oppbevarings – oppforingsmerd skal driftsleder og/eller daglig 
leder kontaktes umiddelbart. 
 
Ved forhøyet dødelighet, skal det etableres arbeidstidsordninger som gjør det mulig å 
håndtere dødfiskopptak. 
 
Dødfiskopptak skal om nødvendig foregå døgn - kontinuerlig for å til enhver tid ha rent 
anlegg. 
 
Om nødvendig kan brønnbåt med slanger som kan suge opp fisken fra notbunn brukes. 
 
Havbør AS har følgende beredskap for å kunne håndtere økt dødelighet: 

· Dødfiskopptak ved hjelp av eksisterende dødfiskhåver 
· Dødfiskopptak ved hjelp av ekstra håver 
· Kontroll av dødfiskopptak ved hjelp av kamera 
· Kar for lagring av dødfisk på kjølerom eller fryserom frem til produksjon / eller 

ensilering  
· Ensilageanlegg destruksjon av dødfisk. 

 
 
Havbør As har følgende kapasitet på håndtering av dødfisk: 

· Har lagringskapasitet for 10 000 kg ensilage i tank 
· Vi har mulighet til å fryse inn hel fisk. 
 
Leveringsavtale med Akvaren for mottak av ensilasje. 
 
 

FELLES VED DØDFISKOPPTAK: 
Det skal benyttes en håv pr. merd, eller håven skal desinfiseres mellom hver merd. 
Håven skal desinfiseres ved dagens slutt.  
Containere, stamper m.m skal vaskes hver dag når de tømmes 
 
 
 
 
 
 



Ved plutselig dødelighet, (akutt) er det viktig å begrense omfanget av dødeligheten. 
 
Dette gjør vi ved å: 

· Kontakte driftsleder og/eller daglig leder straks 
 
· Stoppe fòringen hvis det er startet fôring av fisken  
 
· Dødfiskopptak intensiveres (se dok. 1.3.4.) 
 
· Dersom dødelighet begrenses til en eller et mindre antall merder, søkes disse isolert så 

godt som mulig og nødslakting iverksettes. 
 

· Tilkalle veterinær og informere forsikringsselskapet 
 
· Rapportere til Mattilsynet om dødeligheten overstiger de fastsatte grensene for 

varslingsplikt. 



 

Havbør AS  Dok.id: 1.1.3 

BEREDSKAPSPLAN NØDSLAKTING :  
Utgave: 01.16 Skrevet av:YP/JEJ Gjelder fra: 15.01.2016 Godkj. av: JEJ  

 
 
Ved sykdom og/eller havari kan det bli nødvendig å starte nødslakting. 
 
Nødslakting har som formål: 

· å hindre smitte dersom man har påvist sykdom 
· ivareta verdier ved at fisken slaktes og tas vare på som fullverdig mat 
· ivareta fiskevelferd ved at fisken bedøves og slaktes forskritsmessig 
· ivaretakelse av verdier. 

 
 
HAVBØR AS har lagt til rette for nødslakting med følgende tiltak: 

· avtale med slakteri om slakting og nødslakting  
· stor kapasitet på blodvannsanlegg (kan produsere døgnkontinuerlig)  
· stor kapasitet på isproduksjon (kan produsere døgnkontinuerlig) 
 

Ved påvisning av smittsom sykdom kan man bli pålagt utslakting eller destruksjon. 
  
 
Ved destruksjon av syk fisk har vi flere alternative metoder. 
 
Nødslakting: 
Ved utslakting har vi etablert egne rutiner (se dok. 1.5.11. og 1.5.10 og 1.5.5) 
 
Ved detruksjon av syk fisk har vi følgende mulige tiltak: 

· Vi har egne båter som har stor lastekapasitet (100 tonn) og krankapasitet. 
Disse båtene kan ta fisk i håv, bedøve/avlive den med for eksempel bezokain, før den går 
til destruksjon/ensilasje på landanlegg. 
Vi har egen kapasitet til å kunne destruere ca. 10 tonn pr døgn. 
 

· Havbør  As har avtale med Akvaren as om mottak av ensilasje. 
Dette gir oss også tilgang på Akvaren as båter og utstyr beregnet for destruksjon av syk 
fisk. Eksempelvis har Akvaren as tidligere ved flere tilfeller fått godkjent både utstyr for 
bedøvelse/avlivning og destruksjon av syk fisk. 
 

· HAVBØR as har sykdomsforsikring som også omfatter dekning av kostnader forbundet 
med destruksjon av syk fisk. 

 
 
 
 
 
 
 



                         Havbør AS  

 

Tilleggsopplysninger til søknad om etablering av anlegg for fangstbasert 
akvakultur av levende fanget torsk i Kongsfjord   

 

Jon Edvard Johnsen med sine selskaper i nedenfor stående organisasjonskart skal samarbeide om 
etablering av et anlegg for levendelagring av torsk i Kongsfjord og anlegg for fangstbasert akvakultur. 

Organisasjonskart for samarbeidende selskap.  

 

 

Det er rederiet Havbør AS som har tillatelse til å etablere anlegg for levendefanget torsk i Kongsfjord 
havn, se vedlegg 7.  Selskapet har valgt å satse på levendefanget torsk som skal lagres i Kongsfjord 
(levendelagring). Lagringskapasiteten vil være på ca. 1000 tonn i levendelagringsanlegget.  

Torsk som skal akklimatiseres i merd bør være på skjermede lokaliteter med lite bølger. Forholdene 
inne i havna er gode for akklimatisering og levendelagring med gode vannutskiftning og rolige 
bølgeforhold, men er ikke egnet for fôring av fisken.  

Fôring av fisken medfører vi søker tillatelse på ny lokalitet utenfor havna iht. forskrift om Fangstbasert 
akvakultur.  

Levende fanget fisk levers fra båt med oppbevaringsbrønn (tanker) til restitusjonsmerd inne i havna i 
Kongsfjord, hvor den oppholder seg fra 12 til ca. 24 timer før den overføres til lagringsmerd hvor man 
har to muligheter: 

1. Levendelagring uten fôring på lokalitet Kongsfjord havn inne i havna i maksimalt 12 uker 

2. Overføring fra levendelagingsanlegg i Kongsfjord havn til fangstbasert anlegg med fôring på 
ny lokalitet Kobbkroken. 

 

Rederiet Havbør AS eier båtene:  

· Vikanøy har torskekvoter på ca 800 tonn rund vekt.   

· MS Støttværingen er rigget for levendefangst og har torskekvoter på ca. 350 tonn.  

Kompetanse innafor levendefangst, lagring vil bli supplert med ekstern bistand fra fagpersonell, 
forskningsmiljøer. Vi ser denne etableringa som en start ikke bare for vår virksomhet men også for 
andre rederier som ønsker å drive levendefangst. Vi har prøvd å balansere oss i et leie hvor vi ikke blir 
for stor i starten, men heller ikke for liten.  Ved etablering av anlegget i Kobbkroken vil det bli ansatt 



  

personell med fagbrev innen akvakultur eller tilsvarende kompetanse. Landstasjon for virksomheten 
på sjø blir etablert i tilknytning til Kongsfjordbruket.  

 

Plassering av anlegg for levende lagring og anlegg for fangstbasert 
akvakultur i Kongsfjord   

 
Bilde av Kongsfjord  havn med omriss akklimatiseringsanlegg og av anlegg fangstbasert anlegg. 

Anleggene plasseres slik at det er mulig med normal trafikk til alle kaier i havna. Dybden under 
levendelagringsanlegget grønt areal inne i havna anlegger er fra ca. 12 til 20 meter. Dette gir mulighet 
til å bruke ca. 10 meter dype nøter og planlagt anlegg vil ha nødvendig kapasitet hvor alle 
fiskevelferdsmessige forhold oppfylles. 

Plastmerdanlegget for fangstbasert akvakultur er plassert utenfor havna med dybder under anlegg fra 
ca. 20 til 30 meter. Rammefortøyninga senkes til ca. 10 meters dyp for å være til minst mulig sjenanse 
for båter som skal inn å levere fisk. Det er ca. 250 meter fra molo til rammehjørne på fangstbasert 
anlegg. Det vil si at det er ca. 200 meters brede på anbefalt seilingsled inn til Kongsfjord havn.  

Anleggene blir merket forskriftsmessig med lys. 

  

Anleggsbeskrivelse anlegg for fangstbasert akvakultur 

Plastmerder i rammefortøyning  

Det planlegges et anlegg med plastmerder i rammefortøyning med torskenøter som er forsterket i 
notlinen for å hindre at torsken gnager hull i nota.   Det blir etablert opplegg for opptak av dødfisk i 
nøtene. 



  

 

Prinsippskisse av rammefortøyning  

 

Driften vil være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig. Driften skal også være fiskehelsemessig 
og fiskevelferdsmessig forsvarlig. 
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Tillatelse etter HFL § 28 - Anlegg for mellomlagring av levende villfanget torsk 
- Kongsfjord fiskerihavn - Berlevåg kommune - Finnmark fylke

1. Bakgrunn

Vi viser til Deres søknad datert 19.09.2013 vedrørende ovennevnte.

Kystverket Troms og Finnmark har kommet fram til at det kan gis tillatelse til tiltaket. 
Tillatelsen gis for inntil 5 år og gjelder til 10.03.2019. 

Det gjøres oppmerksom på at utnyttelsen av fiskerihavnene til fiskeriformål kan endre seg 
sterkt over kortere eller lengre perioder. For å ivareta fiskeriformålet med havna innebærer 
dette at tiltaket i denne tillatelsen kan kreves fjernet eller flyttet før tillatelsens utløp.

I vedtaket stilles det en rekke øvrige vilkår for tillatelsen.

Kystverket gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for å innhente tillatelse etter 
annet lovverk og hos andre rettighetshavere. 

2. Beskrivelse av saken

Det søkes om tillatelse til etablering av mellomslagringsanlegg for levende villfanget torsk i 
Kongsfjord fiskerihavn.

I søknaden er det beskrevet to alternative merdkonstruksjoner som kan benyttes. Det ene 
alternativet er et stålanlegg og det andre er plastmerder i rammefortøyning. 

Anleggets beliggenhet uansett alternativ er: 

Lokalitet Geografiske koordinat med desimalminutter (WGS 84 Euref 89)

Kongsfjord 
fiskerihavn

N 70° 43.117 – Ø 29° 18.894

N 70° 43.100 – Ø 29° 18.931

N 70° 43.056 – Ø 29° 18.748

N 70° 43.073 – Ø 29° 18.708

Troms og Finnmark
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Søker skal etablere et anlegg for mottak av levende villfanget torsk. Anleggets 
lagringskapasitet er anslått å være 1.000 tonn.

Søknaden har vært sendt på høring til Fiskeridirektoratet, fiskarlagene, kommunen og 
fylkeskommunen som ikke har innvendinger mot tiltaket.

3. Aktuelle bestemmelser

Havne og farvannslovens § 27 gir bestemmelser om hvilke tiltak som krever tillatelse og 
hvem som har myndighet til å gi slik tillatelse. Som hovedregel er det kommunen i 
kommunalt sjøområde. Unntak er gitt i § 27 andre, tredje og fjerde ledd. Bruk av § 28 
avledes av unntakene. Formålet med bestemmelsen i § 28 er å sikre at statens 
investeringer i og intensjoner med de aktuelle anleggene blir ivaretatt (ot.prp nr. 75, 2007-
2008).

Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven § 28, som lyder:

”Bygging, graving, utfylling eller andre tiltak som kan være av betydning for 
Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, krever tillatelse 
av departementet. Er det tvil om tiltaket er omfattet av første punktum, skal saken 
forelegges departementet til avgjørelse.”

I Fiskeri - og kystdepartementets delegering av 4. desember 2009, er Kystverket delegert 
myndighet til å fatte vedtak i slike saker.

Tiltaket søkes iverksatt i Kongsfjord fiskerihavn. Søknaden skal derfor behandles av 
Kystverket Troms og Finnmark.

I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens 
formål som fremgår av § 1: 

”Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 
og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til 
fiskeriene og andre næringer.

Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i 
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig 
sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale 
transportnettverk.”

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I § 29 
heter det blant annet:

”Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på 
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre 
næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. (…).” 

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven § 28 kan for øvrig ikke gis i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og 
bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven § 32 annet ledd.
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4. Vurdering av saken

Ved vurdering om et tiltak skal tillates i forbindelse med Kystverkets anlegg må flere 
hensyn veies opp mot hverandre. Ferdselsmessige hensyn må tillegges vekt, samt 
hensynet til at havneområdet utnyttes på en best mulig måte og at Statens intensjoner med 
utbyggingen blir ivaretatt.

Kystverket vil ved behandling av slike saker ta særlig hensyn til formålet med 
investeringene i molo og utdyping. Det legges vekt på intensjonen med å bygge 
fiskerihavna, nemlig at havnen skal gi fiskefartøy gode og trygge forhold, samtidig som den 
klarer å fylle fiskerinæringens lokale behov for arealer og servicetilbud mv.

Hensynet til søker taler for å gi tillatelse og må tillegges vekt. For søkeren er det viktig å 
skaffe seg tilfredsstillende plassering av sitt anlegg som omsøkt i et beskyttet 
havneområde. 

Tiltaket ligger midt i havna og kan være til hinder for ferdselen i området da anlegget vil 
komme i konflikt med manøvreringsarealene i havna. Havna antas ikke å være blant 
landets mest trafikkerte, og det antas at de fleste som kommer til havna er kjent med eller 
raskt blir kjent med forholdene der. Dette begrenser mulighetene for skade. Søker er 
forøvrig erstatningsansvarlig jf. vilkår 2.

Anlegget kommer også i konflikt med en overrett som markerer innspilingen til havna. 
Søker har tatt på seg kostnaden med å slukke og tenne denne.

I denne type saker er det ønskelig at fiskeriinteresser samt kommunens planetat uttaler seg 
til utbyggingsplanene. Dette for å sikre at Kystverket f.eks. ikke gir tillatelse til tiltak som 
strider mot godkjente kommunale planer eller motarbeider fiskeriinteressene i havnen.

Ut fra ovennevnte går Kystverket Troms og Finnmark inn for at søknaden fra søkeren 
imøtekommes med vilkår. Det legges avgjørende vekt på at tiltaket ikke vurderes å få 
positive konsekvenser for fiskerivirksomheten i havna.

Vilkår for tillatelsene vil blant annet bli satt av ferdsels og sikkerhetsmessige årsaker og for 
å hindre at areal blir bundet opp uten mulighet for å kunne vurdere bruken av fiskerihavna 
på nytt.

Hvis plassmangel i havna gjør det nødvendig å prioritere arealbruken mellom brukere, 
prioriteres fartøy som brukes til fiskerivirksomhet. Dette gjelder hele havna, og ikke bare 
det området hvor omsøkte tiltak skal etableres. 

Skulle tiltaket eller arbeidet med etableringen av tiltaket påføre skader på moloen, eller 
annen skade, vil tiltakshaver bli holdt ansvarlig og erstatningspliktig jf. vilkår 2.

Fjerning og flytting av anlegg kan under enkelte omstendigheter være påkrevd. Ved akutte 
tilfeller som ved stormskader, kan det være rimelig og tilstrekkelig med 14 dagers varsel jf. 
vilkår 5 og 6. For forhold kjent for Kystverket, som for eksempel planlagt vedlikehold av 
forskjellig slag, vil fristen i praksis være betraktelig lengre.

Gjennom høring hos fiskarlagene anses det at parter og andre har fått anledning til å uttale 
seg om søknaden. Kystverket anser saken som godt opplyst jf. forvaltningsloven § 17og at 
parter og andre har hatt anledning å uttale seg jf. forvaltningsloven § 16.

Kystverket anser søknaden vurdert etter prinsippene i §§ 8 -12 i lov av 19. juni 2009 nr. 
100 om forvaltning av naturens mangfold, og at tiltaket ikke er i strid med 
naturmangfoldsloven formål, § 1.
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5. Vedtak

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 28 gis Havbør AS tillatelse til etablering 
av anlegg for levendelagring av villfanget fisk i Kongsfjord fiskerihavn, Berlevåg
kommune, i samsvar med søknad og vedlagte stemplede kart. 

Vilkår

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår:

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i søknaden datert 19.09.2013 og som vist i 
vedlagte tegning og kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på 
forhånd er godkjent av Kystverket. 

! Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn 
det som er vurdert i forbindelse med tillatelsen.

2. Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren. 

! Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. 
Skulle tiltaket føre til skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer 
utgiftene.

3. Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet 
med posisjoner oppgitt i WGS 84/Euref 89, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 
60, 4001 Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i 
bruk før slik melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket 
Troms og Finnmark.

! Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for 
ajourhold og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i “Etterretninger for 
sjøfarende”.

4. Anlegget må forankres/fortøyes forsvarlig slik at det ikke driver av og blir til fare for 
den alminnelige ferdsel. Alt tauverk, også forankringstau og opphalere, skal være 
nedsenket. Det skal benyttes synketau. Etter at etablering og utsetting av anlegget 
er ferdig skal alle løse deler og tauender fjernes. Opphalertau fra ankrene trekkes 
inn til anleggets ramme eller fjernes. Det skal ikke benyttes opphalere med 
bøyer/blåser på anleggets ankringsfester.

! Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 

5. Anlegget skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det 
ikke virker blendende på de sjøfarende. Merking av anlegget skal skje i samsvar 
med FOR 2012-12-19 nr 1329: Forskrift om farvannsskilt og 
navigasjonsinnretninger § 8 og vedlegg 2. Reglene finnes på Kystverkets 
internettsider: www.kystverket.no under ”regelverk/sentrale forskrifter/hjemlet i 
havne- og farvannsloven”. Det skal benyttes synkronmerking av anleggets 
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ytterpunkter. Plikten til å merke etter forskriftens regler gjelder også i 
brakkleggingsperioder.

! Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

6. Tiltakshaver skal sørge for at alle elementer som løsner fra anlegget, herunder 
forankringstau som flyter opp, omgående blir festet forsvarlig på riktig plass eller 
fjernet. Dersom det ikke lar seg gjøre å feste eller fjerne løse og/eller drivende 
elementer omgående, skal tiltakshaver omgående melde fra til NAVCO telefonvakt 
tlf: 22 42 23 31 (vakt hele døgnet).

! Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

7. Tillatelsen er tidsbegrenset til 5 år, og gjelder til og med 10.03.2019. Eventuell 
søknad om ny tillatelse må sendes Kystverket Troms og Finnmark senest 6 – seks -
måneder før tillatelsen utløper.

! Begrunnelse: Kystverket ønsker ikke å binde opp arealer i 
fiskerihavnene over lengre tid. Dette for å ha muligheten til å vurdere 
anlegget, vilkårene for vedtaket og bruken av havnen på nytt, 
dersom dette skulle bli nødvendig på grunn av endrede forhold.

8. Tiltaket kan av Kystverket forlanges helt eller delvis flyttet eller fjernet på eierens 
bekostning, med minst 14 dagers varsel, hvis dette skulle bli nødvendig på grunn av 
utbedrings- eller vedlikeholdsarbeid i havnen. 

! Begrunnelse: Statens intensjon med byggingen av havnen er å sikre 
fiskeriinteressene. Tiltakshaver får med tillatelsen en fordel av et 
anlegg som staten har lagt til rette for fiskefartøy. Det er derfor 
rimelig at tiltakshaver som følge av denne fordelen selv bærer 
risikoen for utgifter knyttet til flytting eller fjerning av anlegget.

9. Kystverket forbeholder seg retten til å kreve fjerning eller flytting av tiltaket på 
eierens bekostning, til fordel for fartøy som brukes i fiskerivirksomhet, dersom det 
blir plassmangel i havnen. Tiltaket kan også kreves fjernet eller flyttet for å oppnå 
bedre utnyttelse av havnen.

! Begrunnelse: Statens intensjon med byggingen av havnen er å sikre 
fiskeriinteressene. Staten ønsker også best mulig utnyttelse av 
etablert infrastruktur. Tiltakshaver får med tillatelsen en fordel av et 
anlegg som staten har lagt til rette for fiskefartøy. Det er derfor 
rimelig at tiltakshaver som følge av denne fordelen selv bærer 
risikoen for utgifter knyttet til flytting eller fjerning av anlegget.

10. Søkeren har selv ansvaret for ulemper og skader som måtte oppstå på eget anlegg, 
som skyldes Kystverkets anlegg eller arbeid på Kystverkets anlegg. Dette gjelder 
både for innleid arbeid og Kystverkets arbeid i egen regi for å bedre forholdene i 
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havna eller foreta vedlikehold. Søkeren kan ikke kreve erstatning av Kystverket for 
slike skader og ulemper.

! Begrunnelse: Statens formål med bygging av fiskerihavner er å sikre 
fiskeriinteressene på stedet. Søkeren ville ikke kunne ha etablert 
omsøkte anlegg uten at staten hadde bygget havna, og søkeren får 
derved en spesiell fordel av statens anlegg og en eksklusiv rett til en 
del av området. Han bør derfor selv bære eventuelle ulemper som 
følge av statens anlegg.

11. Når/dersom anlegget ikke lenger er i bruk skal eier fjerne alle spor og 
etterlatenskaper etter tiltaket. 

! Begrunnelse: Generelle miljøhensyn.

12. Søker er selv ansvarlig for å hente inn nødvendig tillatelse fra annet lovverk.  
Kystverket har intet ansvar for å påse at dette vilkåret er oppfylt. 

! Begrunnelse: En tillatelse i medhold til havne- og farvannsloven vil 
ha sin rettsvirkning etter sitt innhold så langt dette er innenfor de 
rammer loven setter. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo-
og eiendomsforhold, og har ingen betydning for disse.

13. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra andre 
rettighetshavere. Kystverket har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt. 
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.

! Begrunnelse: En tillatelse i medhold til havne- og farvannsloven vil 
ha rettsvirkninger etter sitt innhold så langt dette er innenfor de 
rammer loven setter. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo-
og eiendomsforhold, og har ingen betydning for disse.

14. Endringer i eierforhold skal meldes til Kystverket Troms og Finnmark.

! Begrunnelse: Det er ønskelig for staten å vite hvem som eventuelle 
pålegg i forbindelse med farvannsforvaltningen skal rettes mot.

15. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) 
år, faller tillatelsen bort.

! Begrunnelse: At ikke arbeidet utføres, eller stopper opp for lengre tid, 
kan skape usikkerhet og vansker i forbindelse med annen utnyttelse 
av farvannet.



Side 7

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at havne- og farvannsloven § 26 stiller nærmere krav 
til tiltaket som tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle. Bestemmelsen lyder:

”§ 26. Alminnelige krav til tiltak 

Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, 
drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i 
farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på 
en forsvarlig måte. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til planlegging, gjennomføring, 
drift og vedlikehold av tiltak. 

Departementet kan i forskrift gi regler om minste tillatte avstand i høyde, bredde 
eller dybde for tiltak som kan innskrenke farledene.”

I henhold havne- og farvannsloven § 31 faller tillatelsen bort hvis arbeidet med tiltaket ikke 
er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med 
tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Kystverket kan forlenge fristen én gang med inntil tre år.

6. Klage mv.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 – tre - uker etter at dette brevet er kommet frem. Se vedlagte Orientering om 
klageadgang. NB: legg ved klageskjema til saker i fiskerihavner da det kan være langt flere 
med klageinteresse enn søker.

Klageadgangen må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om 
erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel 
reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes 
forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel kan tiltaket være 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og dette må tiltakshaver selv avklare med 
kommunen. Videre må forholdet til kulturminnelovgivningen og forurensningsloven avklares 
med vedkommende myndighet.  

Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og disse forholdene 
er ikke vurdert i saken. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra 
grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge opp dette. 
Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre måter, 
for eksempel av domstolene.  

Med hilsen

Arve Andersen Jan Olsen
plan- og kystforvaltningssjef seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ
Mattilsynet Troms og Finnmark Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL

Vedlegg:
1 Stemplet kart - Anlegg for levendelagring - Kongsfjord fiskerihavn
2 Orientering om klageadgang




