
Nytt akvakulturområde Korsvika 

Lurøy kommune har fått innspill til prosess Kystplan Helgeland vedrørende nytt 

oppdrettslokalitet ved Korsvika, øst av Nesøya. Lokaliteten ønskes etablert omtrent som vist i 

skisse nedenfor. Lokaliteten vil omfatte areal i 2 kommuner – Lurøy og Rødøy. I følge 

Lovundlaks AS, vil alt synlig av lokaliteten ligge i Lurøy Kommune. 

 

 
Figur 1. Planlagt anlegg med fortøyninger 

 

Lovundlaks AS er i dialog med lokale interesser. Eksisterende akvakulturområde på vestside av 

Nesøya er ikke i bruk av noen oppdrettere og kan da tas ut av planforslaget. Se forslag til endring 

av plankartet i område Nesøya nedenfor. Alt synlig av lokalitet Korsvika vil ligge i Lurøy Kommune.  

 

 
Figur 2. Planlagt akvakulturområde ved Korsvika 

 

En del av fortøyningsareal blir liggende i Rødøy kommune. Behov for endring av plan på 
Rødøy sin side vil tas vare på av Rødøy kommune.  
 

 
 
 



Naturverdier 
Naturbase viser noen utvalgte naturtyper på land.  

 
 
Oppdrettsanlegget vil ikke ha noen konsekvenser for naturverdier på land. 
  



 
Konsekvensutredning 
 

Miljø og  naturressurser Vurdering Konklusjon 

Naturmangfold, marine 
naturtyper 

På land, sørvest for det planlagte 
anlegget er det er kartlagte 
områder med Kystlynghei – utvalgt 
naturtype. Det planlagte 
akvakulturområdet knapt grenser til 
disse kartlagte områdene med 
utvalgt naturtype. Det er også 
registrert Norsk Timian (VU) og 
områder med naturbeitemark. 
 
Selv om akvakulturområdet vil 
komme i nærheten av areal med de 
utvalgte naturtypene, vil dette ikke 
ha noe konsekvens for naturtypene.  
 
Det er også registret Teist (VU), 
Krykkje (VU), Svartbak (Livskraftig), 
Havørn (Livskraftig) vest for det 
planlagte akvakulturanlegget. 
Oppdrettsanlegg som ligger i en viss 
avstand i fra areal der sjøfugl lever vil 
ikke ha betydelig påvirkning på 
fugleliv. Sjøfugler opererer i store 
areal, og tilpasser seg til permanente 
anlegg samt foregående 
forutsigbare aktivitet. 
 

Ingen konsekvens 

Jord og skogressurser  Ingen konsekvens 

Landskap Landskap på selve Nesøya er kartlagt 
som Kystslettas øyer med 

infrastruktur- og jordbrukspreg – stor 
verdi. Område der selve 
oppdrettslokalitet vil ligge, er ikke 
kartlagt.  
 
Opprettsannlegg er type 
installasjoner som kan fjernes når de 
ikke er i bruk. Først når anlegget er 
etablert, så kan dette endre 
landskapsbilde, men anlegg kan 
fjernes når de ikke er i bruk og 
utseende av området blir fullstendig 
tilbakestilt. Derfor vil påvirkning av 

Mindre negativ 
konsekvens 



nytt oppdrettsanlegg på landskap 
være relativt begrenset.  
På annen side, så medfører 
oppdrettsanlegg litt aktivitet, noe 
støy og lys. 
 

Forurensing og vannkvalitet Oppdrett av fisk i åpne anlegg 
påvirker vannkvalitet negativt 

Negativ 
konsekvens 

Fiskeri Akvakulturområde Korsvika har ikke 
betydelige negative konsekvenser 
for fiske. 

Mindre negativ 
konsekvens 

Kulturminner  Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Kulturmiljø Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Akvakultur, smittespredning Det er en viss fare for 
smittespredning ved 
akvakulturlokaliteter 

Mindre negativ 
konsekvens 

Laks, sjøørret/sjørøye Det er ingen vassdrag med 
bestander av anadrom laksefisk i 
nærheten 

Mindre negativ 
konsekvens/ingen 
konsekvens 

Reindrift (trekkleier) Alle trekkveier som kommunen har 
fått informasjon om i fra 
reindriftsavdelingen hos 
Fylkesmannen i Nordland er tatt 
med i planforslaget.  

Ingen konsekvens 

Samfunn og sikkerhet   

Ferdsel og farleder Planforslaget forutsettes godkjent 
av kystverket 

 

Friluftsliv og rekreasjon Etablering av oppdrettsanlegg kan 
ha en liten negativ konsekvens for 
friluftsliv. Ingen kartlagte 
friluftsområder i nærheten.  

En mindre negativ 
konsekvens/Ingen 
konsekvens 

Barn og unge Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Næringsliv og sysselsetting Det er viktig for oppdrettsnæringen 
å ha mulighet for etablering av nye 
anlegg som er avgjørende for 
livskraftig næring og vekst. 
Oppdrettsnæringen i kommunen 
bidrar til sysselsetting både innenfor 
og utenfor kommunen.  
Havbruksnæringen er en usedvanlig 
arealeffektiv proteinproduksjon 
som bidrar sterkt til norsk økonomi.  
1 årsverk i primærvirksomhet 
genererer 1,5 årsverk i 
leverandørindustrien.  Det er store 
ringvirkninger av 

Stor positiv 
konsekvens 



oppdrettsnæringen både innenfor 
og utenfor kommunen. 

Befolkningsutvikling Positiv konsekvens Positiv 
konsekvens 

Kommuneøkonomi Kommunen får høyere 
skatteinntekter hvis oppdrettere i 
kommunen gjør det bra 

Positiv 
konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko Det er en hvis risiko i tilfelle havari 
på anlegg 

Mindre negativ 
konsekvens 

Vurdering av konsekvenser Ny akvakulturområde Korsvika har 
stor positiv konsekvens for næring, 
sysselsetting samt en positiv 
konsekvens for kommune økonomi.  
 
Kommunen vurderer at positive 
konsekvenser veier mer enn de 
negative konsekvensene ved å 
tillatte akvakultur i Kokkvika. Derfor 
anbefaler kommunen at 
akvakulturområde Kokkvika tas 
med i planforslag Kystplan 
Helgeland 

 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldslovens § 8-12 
 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om 
arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

Kunnskapsgrunnlaget:. Det er områder Kystlynghei – utvalgt naturtype på land i sørvest. 
Grenser nesten ikke. Norsk Timian (VU). Områder med naturbeitemark 
 
Akvakulturområde vil komme i nærheten av areal med de utvalgte naturtypene, for det meste 
Kystlynghei. Dette ikke vil ha noe konsekvens for naturtypene.  
 
Registret Teist (VU), Krykkje (VU), Svartbak (Livskraftig), Havørn (Livskraftig) vest for 
planlagte akvakulturanlegget. Oppdrettsanlegg som ligger i en viss avstand i fra areal der 
sjøfugl lever vil ikke ha betydelig påvirkning. Sjøfugler opererer i store areal, og tilpasser seg 
til permanente anlegg samt foregående forutsigbart aktivitet. 
 

§ 9.(føre-var-pr insippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

 

Oppdrettsaktivitet ikke vil ha noen konsekvenser for naturtyper på land. Det er registrert noen 
truede fuglearter i området. Oppdrettsanlegg som ligger i en viss avstand i fra areal der sjøfugl 
lever vil ikke ha betydelig påvirkning. Sjøfugler opererer i store areal, og tilpasser seg til 



permanente anlegg samt foregående forutsigbart aktivitet. Kommunen kan ikke se at mulig 
etablering av oppdrettsanlegg vil kunne føre til alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. 
 
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Oppdrettsanlegg kan ikke etableres for nært hverandre av hensyn til smittefare, og derfor er 
det liten risiko for stor økning i samlet belastning på naturmangfoldet. Det finnes bare 
eksisterende anlegg ved store Bukkøy samt anlegg på Naustholmen, Lovund. Etablering av 
noen få anlegg i området ikke vil føre til stor samlet belastning på naturmangfoldet. 
 
 

 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Kommunen er kjent med innhold i NML § 11 

 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir 
de beste samfunnsmessige resultater. 
 

Kommunen er kjent med innhold i NML § 12 

 


