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Beholde eksisterende konsesjon

Viser til søknad om tillatelse til oppdrett av Berggylt på eksisterende lokalitet 34877 Moflag og
senere e-post-korrespondanse vedrørende å beholde eksisterende konsesjon.

Det er omsøkt en konvertering av art fra rognkjeks til berggylt, i dette ligger at eksisterende
konsesjon på rognkjeks faller bort dersom innvilget søknad. Vi ser i ettertid at det er nødvendig å
produsere rognkjeks i en oppstartfase av berggylteproduksjon for å dekke løpende utgifter.

Produksjonsanlegget er bygd opp med separate avdelinger. I dette ligger att hver avdeling er fysisk
adskilt med sluse inn til hver avdeling, og biologisk adskilt med egne separate uavhengige
vannbehandlingsanlegg.

I en oppstartsfase med berggylt tenkes det produsert små yngel (0.1 -1 .0 gram) av rognkjeks for
videresalg til andre rognkjeksprodusenter. Produksjonen skjer i sin helhet i startfôringsavdelingen,
deter inngått leveranseavtale med ekstern produsent. Videre ønskes det produsert ettlavt volum
sjøklar rognkjeks for levering lokalt på Helgeland inntil man får økonomi fra berggylteproduksjonen.
Produksjonen av sjøklar rognkjeks vil skje i stamfiskavdelinger.

Vi ønsker å beholde eksisterende rognkjekskonsesjon i tillegg til eventuell ny berggyltekonsesjon.
Berggylteproduksjon er mer krevende enn rognkjeksproduksjon, dersom man ikke får til berggylte
har vi med å beholde eksisterende konsesjon mulighet til å falle tilbake på rognkjeksproduksjon.

Uavhengig avartvil vi holde oss innenfor eksisterende ramme på 60 tonn biomasse og fôrforbruk
72 tonn.

Vi søker med dette å beholde eksisterende konsesjon N-L-58 på rognkjeks, dersom innvilget søknad
om berggyltekonsesjon. I tillegg søker vi polykultur / flere arter på lokalitet 34788 Moflag.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 2 fra søknad om berggyltekonsesjon, Anleggsskisse

Sleneset, den 1 4.06.201 9

________________________
Dan Kristian Larssen

Daglig leder
Atlantic Lumpus AS



Vedlegg 12 – Anleggsskisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk rom 
• Råvannsinntak: Partikkelfiltrering (sandfiltre) og UV. 
• Energianlegg: 2 stk uavhengige vann-til-vann varmepumper. Sikrer stabil 

temperatur >14 grader.  
• Oksygengenerator, produksjon av oksygen. Kapasitet over 5 kg/t. 
• Trykkluftanlegg: For drift av pneumatiske ventilstyringer. 
• Verksted og delelager 
• Fôrlager 
• Vannbehandling påvekstavdeling (RAS). 
 

Påvekstavdeling 
• 6 stk Ø6000 kar, 50 m3 
• 6 stk Ø3000 kar, 13 m3 
• Sorteringsmaskin 
• Vaksineringsstasjon 

Klekkeri & Startfôringsavdeling 
• Klekkebakker, 16 stk. 
• 16 stk Ø1500 Startfôringstanker, 1.2 m3. 
• 2 stk uavhengige vannbehandlingsanlegg. 
• Sluser til hver avdeling 
• 2. etg: Kontorer og personallrom. 

Stamfiskavdelinger 
• 3 stk fysisk adskilte stamfiskavdelinger 
• Hvert sitt uavhengige RAS vannbehandlingsanlegg 
• 10 stk Ø3000 kar, 8 m3 
• 4 stk Ø1500 kar, 2.5 m3 



Anleggsbeskrivelse 

• Intern biosikkerhet 
o Anlegget har etablert sluser inn til hver avdeling, eget arbeids og fottøy i hver avdeling 
o Det er etablert rutiner for screening/prøvetaking av fisk før intern flytting mellom avdelinger 
o Anlegget har egen fargekode på utstyr til hver avdeling, slik som håver, bøtter, bekledning, vaskeutstyr med mer 
o Hver avdeling har egen uavhengig vannbehandling, eventuell smitteagens i en avdeling påvirker ingen andre avdelinger 

 

• Ekstern biosikkerhet 
o Råvannet filtreres i sandfilter med filtreringsgrad <5 micron 
o UV behandles med minimumsdose 200 mJ/cm2 og UVT 97-99% 
o Etablerte rutiner for prøvetaking/screening av genmateriale fra eksterne leverandører 
o Mulighet for isolering av enkeltkar i stamfiskavdelinger ved inntak av villfanget stamfisk  

 

• Teknisk sikkerhet 
o Nødstrømsaggregat er installert, håndterer alene hele anlegget ved maks biomasse 
o UPS/batteribackup på de viktigste komponenter  
o Dobling av kritiske pumper og andre tekniske komponenter som er nødvendig for å opprettholde godt vannmiljø 
o Overvåkning av alle kritiske vannparametere som O2, salinitet, Co2 og temperatur 
o Overvåkning av vannivåer og trykk i tekniske installasjoner 
o Alarmanlegg med backup, varsler vakthavende 24 timer i døgnet ved alarm 
o Eksternt O2 backupanlegg, sikrer oksygen ved utfall av oksygengenerator eller aggregat ved strømbrudd 
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