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Feil i oversendelsestekst - Lovundlaks AS - Akvakultursøknad areal -og 

biomasseendring Vardskjæret S i Lurøy Kommune   

Ber om at det ses bort fra siste avsnitt i innledningen på den komunale oversendelsen og orientering 

til sektor da det var en misforståelse som ble oppklart av søker. Det er flere faktorer som må på 

plass før en eventuell avvikling av lokalitet Leirholmen så det bes om at setningen strykes. 

 

Viser til søknad fra Lovundlaks AS datert 5.6.2019 vedrørende areal –og biomasseendring på 

lokalitet 36337 Vardskjæret S i Lurøy kommune i Nordland. Det omsøkes en arealendring på 

lokaliteten for å gi plass til ytterligere to merder, en i sørsiden og en i nordsiden av anlegget. 

Lokaliteten er klarert for en biomasse på 3120 tonn MTB og omsøkes nå endret opp til 4680 tonn 

MTB. Ved å øke MTB på lokaliteten vil selskapet slippe å flytte fisk til lokalitet Leirholmen i 

produksjonssyklusen slik er tilfellet i dag. Lokalitet Leirholmen ønskes avviklet om søknad på 

Vardskjæret S skulle bli innvilget. 

 

 

Beklager dette. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Caroline Navjord 

rådgiver fiskeri og havbruk 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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