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Atlantic Lumpus AS org. nr. 913 712 889 - Ettersendelse av opplysninger 

vedrørende akvakultursøknad på lokalitet Moflaget   

 
Viser til søknad fra Atlantic Lumpus AS datert 5.3.2019 og oversendt kommune og sektoretater 

19.3.2019. Søknaden gjelder endring av art på akvakulturlokalitet 34877 Moflaget som er klarert for 

produksjon av Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) til kommersielt formål i Lurøy kommune i Nordland. 

Lokaliteten er godkjent for et fôrforbruk på 72 tonn per år, noe som tilsvarer 60 tonn MTB og 1000 stk 

stamfisk. Det søkes nå om en endring av art til Berggylt (Labrus bergylta) på lokaliteten. Det omsøkes 

ingen arealendringer eller driftsmessige endringer. 

 

Oversender herved kopi av mail fra søker om et behov for å kunne produsere noe Rognkjeksyngel 

parallelt med ombygging av påvekstavdeling til Berggylt. Se også vedlagt svar fra Mattilsynet samt 

tilleggsbrev fra søker.   

 

Det bes om at nye dokumenter tas med i oversendt søknad.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Caroline Navjord 

rådgiver fiskeri og havbruk 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fiskeridirektoratet Region 

Nordland 
Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Mattilsynet Felles postmottak 2381 BRUMUNDDAL 

 

Kopi til:    

Atlantic Lumpus AS Sleneset 8762 SLENESET 
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Vedlegg: DokID 

Vedrørende Konsesjon og dispensasjon 1281441 

Tilleggs-dokument til søknad 1281442 
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