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SØKNAD OM UTVIDELSE AV LOKALITET «VARDSKJÆRET» 

 

 

 

Bakgrunn 

Lovundlaks AS («Lovundlaks») søker med dette om en mindre utvidelse av areal og en økning av MTB 

på den allerede eksisterende lokaliteten 36337 Vardskjæret Sør i Solværøyan i Lurøy kommune 

(«Lokaliteten»). Fra lokaliteten er man nå i ferd med å levere andre runde med slaktefisk og 

produksjonen så langt på Lokaliteten har vært god, og spesielt i siste produksjonssyklus.  

Utvidelsen av lokaliteten vil være i et område allerede avsatt til «Akvakultur» iht. Lurøy kommunes 

planer. Denne søknaden er dermed ikke i strid med planlagt bruk av det aktuelle arealet. Økning i 

MTB er moderat og vil heller ikke ha større betydning for samfunns og miljøinteresser. 

 

Behov for snarlig saksbehandling 

Lovundlaks disponerer i dag lokalitetene Bukkøya, Leirholmen, Kveitholmen, Grasholmen, Måvær og 

Vardskjæret Sør – alle lokaliteter i Lurøy kommune. Etter at Lovundlaks sommeren 2018 kjøpte om 

lag 2,5 nye konsesjoner for økt tillatelsesvolum (såkalt MTB1) iht. akvakulturregelverket, har 

Lovundlaks behov for å utvide den eksisterende Lokaliteten for fortsatt rasjonell drift av anlegget. 

Lovundlaks sine muligheter for verdiskaping i fremtiden er begrenset av lokalitetene vi per i dag 

disponerer.  

 

Overordnende planer og arealbruk  

Lokaliteten Vardskjæret Sør har vært i bruk siden tidlig 2017 og erstattet driften man hadde hatt på 

lokalitetene Vardskjæret Øst og Vardskjæret Vest. Etter den planlagte utvidelsen vil lokaliteten i sin 

helhet fortsatt ligge i området som i arealplanen til Lurøy kommune er avsatt til «Akvakultur». 

 

                                                           
1 MTB = Maksimal Tillat Biomasse 



Fra ytterpunktene i overflaten vil selve merdanlegget utvides til å være 850 meter langt og 85 meter 

bredt. Anlegget vil følge bunntopografien ved Vardskjæret i en nord-sørlig retning. Se vedlegg «2. 

Posisjoner, kart og skisser». 

 

Samfunn 

Vardskjæret driftes med båter og personell fra Sleneset og Lovund, og Lovundlaks har, som alltid, en 

klar ambisjon om at personell som betjener lokaliteten skal bo lokalt. Muligheten for økt produksjon 

ved lokaliteten Vardskjæret vil bidra til at vår virksomhet i Lurøy sikres og styrkes ytterligere. 

 

Anleggets utforming   

Det søkes om å utvide dagens anlegg med 2 merder. I den opprinnelige søknaden til Vardskjæret Sør 

ble det søkt om inntil 9 merder, men det ble kun etablert 8. Vi ønsker å nå utvide dagens anlegg slik 

at man får mulighet til å plassere ytterligere en merd på nordsiden og en merd på sørsiden av 

anlegget. Ved innvilgelse av herværende søknad vil Lokaliteten totalt bestå av inntil 10 merder. 

Merdene som vil bli benyttet vil være sirkulære merder med omkrets på inntil 160 meter. Fôrflåten 

og dens fortøyninger vil ikke ble berørt av denne utvidelsen.  

Skisse av fortøyningsarrangement og plassering finnes vedlagt i «2. Posisjoner, kart og skisser». 

Posisjoner for ytterpunktene av anlegget finnes fremst i dokumentet.  

 

Drift   

Fôrflåten og anlegget driftes i dag på generator i påvente av landstrømtilkobling som vi forventer å 

ha på plass i løpet av siste halvdel av 2019. Flåten og anlegget vil være opplyst iht. 

navigasjonsregelverket og ellers etter behov. Ytterpunktene av anlegget vil ha blinkende 

markeringslys, og i vinterhalvåret kan flere merder være opplyst for å unngå kjønnsmodning på 

fisken.  

På Lokaliteten vil vannkvaliteten bli overvåket iht. regelverket og ut ifra de mest aktuelle 

parameterne som O2, CO2 og temperatur. På Lokaliteten vil det også være kamera og automatisk 

værstasjon. Slik vil vi bedre kunne ivareta fiskehelse, samt tilpasse arbeidsoperasjoner etter været.   

Lokaliteten vil ellers være driftet på samme måte og etter samme prinsipper som i dag.  

 

Produksjon og miljøbelastning   

Det søkes om MTB (maksimal tillatt biomasse) på totalt 4680 tonn, og det planlegges en årlig 

produksjon på rundt 4300 tonn laks. Årlig fôrforbruk estimeres til 5000 tonn. Dagens lokalitet er 

godkjent for en MTB på 3120. Ved å øke MTBen på lokaliteten med 1560 tonn slipper vi i siste del av 

produksjonssyklusen og flytte fisk fra Vardskjæret til Leirholmen som er tilfellet i år (2019). 

Lokaliteten Leirholmen har Lovundlaks et ønske om å avvikle og for å ha en optimal og forsvarlig 

produksjon på Vardskjæret alene har vi da behov for en mindre utvidelse av areal og økning av MTB.  

Dybden under lokaliteten slik den ligger i dag er fra ca. 40 til 50 meter, og det er grunnest mot nord 

og dypere sørover. Som bunntopografien viser er anlegget plassert over en renne med mye 

bunnstrøm. En noe begrenset dybde blir kompensert med en god strøm, som er fordelaktig for å 



unngå opphopning av organisk materiale under merdene. Etter arealutvidelsen vil den grunneste 

delen av anlegget i nord ligge på 35 meter og den dypeste delen mot sør ligge på 55 meters dybde. 

Lovundlaks vil spesielt hensynta bunntopografien nord i anlegget, og følge særlig følge med på evt. 

bakevjer. Det vil i første syklus være en restriktiv produksjon i den nordligste merden for å begrense 

den organiske belastningen.  

Det har siden lokaliteten ble tatt i bruk vært gjennomført to miljøundersøkelser som begge viser 

tilstandsklasse 1 «Meget God». Aqua Kompetanse sier følgende om bæreevnen til lokaliteten i 

undersøkelse datert 30.11.19; «Undersøkelsen utført i juli 2017 på maks belastning ga tilstand 1, det 

samme gjorde dagens undersøkelse etter en kortere brakkleggingsperiode. Det kan tyde på at 

anleggets plassering i det strømsterke sundet gir god spredning av organisk materiale og at 

lokaliteten kan være egnet for en utvidet produksjon». 

Se for øvrig vedlegg «3. Forundersøkelse Vardskjæret». Undersøkelsen viser at lokaliteten er egnet 

for utvidelse. Dette samsvarer med våre erfaringer etter de siste års drift.   

 

Strømforhold og eksponering mot sjø 

Det er registrert lite strømstille og god gjennomsnittlig vannstrøm i alle undersøkte dyp ved 

Lokaliteten. Selv bunnstrømmen har en gjennomsnittstrøm på hele 8 cm/sekunder. Den høyeste 

maksimale strømmen som er målt på lokaliteten er 36 cm/sek ved 5 meter. Lokaliteten er relativt 

godt skjermet mot åpen sjø, og det forventes mindre utfordringer relatert til bølgehøyde enn på 

andre lokaliteter Lovundlaks i dag drifter.   

Se forøvrig vedlegg «5. Strømrapport Vardskjæret» hvor strømforholdenes effekt på vannkvalitet og 

transport av næringssalter særlig er vurdert.  

 

Lusebekjempelse   

Lovundlaks har siden 2016 redusert bruken av medikamenter til behandling mot lus med ca. 90 %. 

Det ble ikke brukt medikamenter på Vardskjæret i 2018 ei heller så langt i 2019. Medikamentelle 

behandlinger ble kun gjennomført på noen få enkeltmerder i 2017. Det slaktes nå fisk fra lokaliteten 

hvor lusetallene har vært svært lave igjennom hele syklusen. Dette kan om ønskelig dokumenteres. 

 

Biologi 

Fisken som er produsert på Vardskjæret Sør i siste syklus har foruten lave lusetall også hatt særs lav 

dødelighet. Akkumulert dødelighet siden utsett er på 3,3 % og vi er allerede godt i gang med å slakte 

fra lokaliteten. Tilveksten er også høy, og vil trolig ligge godt over landsgjennomsnittet når lokaliteten 

er tømt. Lav dødelighet og høy tilvekst oppnås ikke dersom ikke forholdene for fisken er optimale. 

Sett i sammenheng med miljøundersøkelsene som er meget gode egner derfor lokaliteten seg for en 

moderat økning i produksjonen.  

  

Rømming   

Lovundlaks har siden oppstarten i 1972 aldri hatt dokumentert rømming, noe vi mener tilskrives gode 

rutiner og dyktige medarbeidere. En evt. rømming vil kunne være alvorlig for de nærmeste 



lakseførende vassdragene, og gjenfangst av rømt fisk og uttak i elver vil kunne være med å begrense 

konsekvensene. Dette er tiltak Lovundlaks vil følge opp ved et eventuelt rømmingsuhell.  

Lovundlaks har sammen med Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea inngått en avtale med 

Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåkning. Dette prosjektet har som formål å øke 

kunnskapen om status og å se på mulighetene for å forbedre bestander av vill laksefisk i vassdrag 

innenfor oppdrettsanleggenes påvirkningsområder, herunder også uttak av rømt laks. Det vil være 

særlig fokus på vassdragene Flostrand og Sila, men også 22 andre vassdrag er del av dette prosjektet. 

 

Kulturminner   

Ved søk på kulturminner er det ingen treff i nærområdet der Lokaliteten ligger.  

 

Reindriftsinteresser   

Vest for Vardskjæret Sør finnes det en flyttelei for rein. Den nærmeste flytende delen av anlegget 

ligger i dag 600 meter øst for flytteleien og vil ikke bli endret ved utvidelsen. Det vil ergo ikke være 

konflikt mellom flytteleien og anlegget. Det vises for øvrig til tidligere avklaringer rom dette. 

 

Naturmangfold og naturressurser 

Lovundlaks er kjent med Hubrobestanden i Solværøyan og også ved Vardskjæret. Utvidelsen av 

anlegget vil ikke føre til store endringer i aktiviteten. Ettersom det blir 10 i stedet for 8 merder å 

røkte ved full drift vil det daglig være litt mer arbeid på anlegget. Til gjengjeld vil behovet for å røkte 

fisk på utsplittingslokaliteten Leirholmen opphøre.  

 

Sikkerhet og båttrafikk    

Det planlagte anlegget ligger ikke i merket skipslei og ligger også godt utenfor farleden ved 

Kvartelsøya.  

 

Friluftsliv    

Foruten selve anlegget og ferdselsforbudssonen 20 meter utenfor anleggets ytterpunkter, vil ikke 

anlegget være til hinder for friluftsliv. Etter utvidelsen vil det være tilstrekkelig plass mellom anlegget 

og øynene til trygt å passere på alle sider.  

 

Gyteområde og fiske 

Lokaliteten Vardskjæret Sør ligger nord for Trolløyvika gyteområde som er blitt kartlagt av 

Fiskeridirektoratet. Gyteområdet dekker et areal på 5,87 km2. Anlegget vil etter utvidelsen i sin 

helhet fortsatt ligge nord for gyteområdet og vil totalt beslaglegge ca 0,08 km2. Fortøyningene vil 

ikke strekke seg inn i gyteområdet.  



For ordens skyld vil Lovundlaks understreke at man fra den opprinnelige søknaden fikk godkjent 9 

merder på lokaliteten, mot de 8 som faktisk ble etablert. Fra den opprinnelige søknaden er det derfor 

små endringer i fortøyningskonfigurasjon, den største forskjellen er at anlegget strekker seg lengre 

nordover der det er lagt inn en ny merd. Gyteområdet ligger mot sør. Ettersom denne muligheten 

med utvidelse mot nord allerede ble vurdert ved etablering i 2016 må ikke fortøyningene mot nord 

heller nevneverdig endres.  

Fisket som i dag foregår i området blir gjort av fiskere som etter nærmere avtale med Lovundlaks har 

tillatelse til å fiske ved merdene. Slik kan man nyttiggjøre seg denne villfisken som en høstbar ressurs. 

En utvidelse av lokaliteten vil ikke begrense dette samarbeidet.  

 

Avstand til andre lokaliteter, låssettingsplasser og avløpsanlegg  

Lovundlaks sin lokalitet Leirholmen ligger i en avstand av 2,7 km fra Vardskjæret. Grunnet liten 

avstand mellom Leirholmen og Vardskjæret vil lokalitetene ha koordinert brakklegging. 

Vardskjæret Sør ligger i dag ca 5,5 km fra slaktemerden 10978 Naustholmen til Nova Sea på Lovund. 

Denne avstanden vil ikke bli endret ved en utvidelse av anlegget. Se vedlegget «2. Posisjoner, kart og 

skisser». Hydra Vega, ved marinbiolog Mona Gilstad, vurderte ved etableringen av lokaliteten 

Vardskjæret Sør sjansen for vannkontakten mellom lokaliteten og ventemerden og konkludert med 

at «Det er meget lav sannsynlighet for at det kan etableres vannkontakt mellom de to lokalitetene».  

Så vidt Lovundlaks er kjent med er det ingen andre lokaliteter, låssettingsplasser eller avløpsanlegg i 

en radius på 5 km fra Lokaliteten  

 

Internkontrollsystem    

Lovundlaks AS har et internkontrollsystem som skal sikre optimal drift og beredskap, og inneholder 

en rekke dokumenter og prosedyrer som beskriver selskapets aktiviteter og håndtering av ulike 

situasjoner. Herunder også beredskapsplaner for å håndtere uforutsette situasjoner. Systemet er 

elektronisk og tilgjengelig over internett i alle båter og fôrflåter, slik at løpende oppdateringer er 

mulig.  

EQS: IK, periodiske kontroller, kompetanseloggføring, avviksregistrering med mere.  

Havbruksloggen: Oversikt over alle fortøyninger 

EcoOnline: Stoffkartotek/sikkerhetsdatablad 

Innholdsfortegnelse for EQS er vedlagt som «7. Internkontroll og prosedyrer».  

 

 

 

 

 

 

 



Oppsummering og konklusjon – utvidelsen bør tillates 

Utvidelse av den allerede eksisterende Lokaliteten Vardskjæret Sør vil sikre konkurransedyktig og 

bærekraftig produksjon av laks i mange år framover. En utvidelse av Lokaliteten vil ikke være i strid 

med planlagt arealformål og lokalitetens bæreevne synes å være god. Dette tilsier i seg selv at en 

tillatelse til utvidelse av areal og økning av MTB bør gis.  

Lovundlaks bes forelagt ev. kommentarer til søknaden for merknader forut for den endelige 

behandlingen av søknaden. Vi vil da ev. komme med merknader innen to uker fra slike kommentarer 

er mottatt. Undertegnede vil også være tilgjengelig for spørsmål. Dersom noe er uklart eller dersom 

det er behov for ytterligere opplysninger ber vi om en umiddelbar tilbakemelding og veiledning. 

 

 

Med vennlig hilsen   

 

   

Jacob Palmer Meland   

Daglig leder  

Lovundlaks AS   

, 


