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Tittel:  
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 Rapportdato: 20.07.2018 Rapportnummer: 115-5-18KU 

Oppdragsgiver: Kvarøy Fiskeoppdrett AS Kontaktperson: Gjermund Olsen 
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Sammendrag 

Dette er et supplerende informasjonsskriv til søknad om å utvide produksjonen ved Ørnes. Det søkes om 
å øke MTB med 780 tonn. I den forbindelse ønsker man å øke størrelsen på merdene fra 90 til 120 meter 
i omkrets, og dermed også øke størrelsen på anleggsrammen.  
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Behovet for ny lokalitet 
Behovet for endring på lokaliteten skyldes hovedsakelig et ønske om å legge ut nye 120-meters merder. 

Ørnes er en lokalitet med relativt kraftig strømforhold og værforhold. De nye merdene som selskapet har 

planlagt bruk på lokaliteten er dimensjonert større og kraftigere enn dagens konfigurasjon med 90meters 

merder med 315mm rør. De nye ringene som blir plassert i anlegget har bunnring og dette vil øke utspilingen 

av nøtene noe som vil gi økt velferd for fisken. Bedre utspiling medfører også at notvasking blir gjennomført 

både raskere og bedre. Dette øker effekten av rensefisk og gir bedre forebygging av lakselus. De 

kraftige nye ringene vil også være med på å øke rømningssikkerheten i anlegget siden de er vesentlig større 

enn dagenes merder. Dagens konfigurasjon av merder ligger også forholdvis tett plassert i anlegget. Den 

ønskede konfigurasjonen av anlegget vil være noe større enn dagens plassering og ligger litt lengre unna land.  

En større avstand mellom produksjonsenhetene vil være positivt for lokaliteten. Dette vil også være  

med på å kompensere for den omsøkte økningen på 780t MTB. Når endringen som ønskes å gjøre er innenfor 

et område som allerede er regulert til akvakultur, så vurdere vi det slik at fordelene med denne endringen er 

mye større enn de eventuelle negative konsekvenser av at vi opptar et større areal. 

 

Arealbruk 
Anlegget vil ha plass til 16 merder med en omkrets på 120 meter til oppdrett av laks.  Anlegget vil være 
utformet som et rektangel og bli 600m langt og 150 m bredt.  Inkludert ferdeselsforbudet på 20m ut fra 
anleggsrammen vil anlegget legge beslag på 121 600m². Dagens anlegg består av 16 merder med en omkrets  
på 90 meter og opptar 470*115meter, med et totalt areal på 79 050m². Anlegget med fortøyningsliner og  
deres utstrekning vil mer eller mindre dekke det samme arealet som dagens anlegg (Figur 4). Det er   
tilstrekkelig   avstand   fra   anlegget Ørnes til nærliggende   anlegg (Figur 2). De tre nærmeste oppdretts 
lokalitetene er Kokvika (eid av Nova Sea AS), Olvika og Breivika (eid av Kvarøy Fiskeoppdrett AS). 
 
Anlegget har per nå en MTB på 3120 tonn, og med en økning på 780 tonn vil estimert produksjon være på 

3900 tonn per utsett. Da vil man i løpet av en produksjonsperiode slippe ut ca. 218 tonn nitrogen, og ca. 27,3 

tonnfosfor (basert på 4 % nitrogen av total produsert mengde og 0,5 % fosfor av total produsert mengde). 

 
 

 
Figur 1. Oversiktskart over Stigfjorden og Aldersundet (Lurøy kommune).  Posisjonen for lokaliteten Ørnes er markert 
med lilla prikk. Målestokk 1:160 000. Kilde: Fiskeridirektoratets karttjeneste. 
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Figur 2. I Fiskeridirektoratets database er det ikke registrert matfisklokaliteter og/eller settefiskanlegg innenfor en radius 
på 2,5 km fra lokaliteten Ørnes. Den nærmeste lokaliteten (Kokvika, disponert av Nova Sea AS) ligger omtrent 2,7 km 
vest for Ørnes. Målestokk 1:80 000. Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

 
Figur 3. Kartet viser anleggsplassering sammen fortøyningsliner samt flåte med fortyøyningsliner. Lilla pil viser 
orientering av kart, gul pil viser hovedstrømretning i spredningsdypet på 33 meter.Kilde: Olex. 
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Figur 4. Kart som viser både gammel og ny plassering av anlegget. Anlegget beholder plasseringen, men pga utvidelsen 
vil anlegget strekke seg lenger nord og vest. Kilde: Olex. 

 

Landskap og visuelle forhold  
Anlegget vil bestå av et anlegg med runde plastmerder, samt en fôrflåte. Anlegget vil fortsatt være godt synlig 

på sjøen, både på lys dag og ved kveld/natt.  

 

Ferdsel 
Anlegget og dets flytende komponenter vil ikke komme i konflikt med avsatte fyr- og/eller farleder (Figur 

5).  
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Figur 5. Oversikt som viser sektorsoner og deres rekkevidde i området rundt Ørnes (blå sirkel). Anlegget er klarert i 
forhold til led- og fyrsektleder; hoved-led (rød stripe) og bi-led (blå stripe). Målestokk 1:80 000. Kilde: Kystverket. 
 
 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Tilkomst og frakt til og fra anlegget vil foregå som nå, ved båt fra landbase på Kvarøy, eller eventuelt fra  

ny landbase på Tonnes. Det ligger allerede en flåte ved anlegget som vil fortette å ligge på samme sted som 

nå. Denne får strøm fra land. 

 

Hensynskrevende områder og arter 
 
Truede eller sårbare arter (rødlistearter) 

Artskartet til artsdatabanken angir få registreringer av rødlistede fuglearter i en radius på 2,5 km av 
lokaliteten Ørnes. Artene er listet opp i Tabell 2. 
 
Tabell 2: Registrerte rødlistearter i en radius på 2,5 km av lokaliteten Gåsflestaren. VU = sårbar, NT = nær truet, LC = 
livskraftig. Kilde: Artsdatabanken. 

Klasse Vitenskapelig navn Norsk navn Registrert år Kategori 

Aves 
(fugler) 

Larus canus fiskemåke 2013 NT 

Somateria mollissima ærfugl 1985-2013 NT 
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Figur 6. Oversikt over rødlistede artsregistreringer innenfor en radius på 2,5 km fra lokaliteten Ørnes. Målestokk 1:40 
000. Kilde: Artsdatabanken. 
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Hensynskrevende artsområder 

Innenfor en radius på 2,5 km fra anlegget er det registrert to hensynskrevende områder. Det er registrert to 

rekefelt i Stigfjorden, vest for anlegget (Figur 7).  

  

 
Figur 7. Oversikt over fiskefelt med aktive redskaper etter reke (rosa skravur). Det finnes to registrerte rekefelt innen en 
radius på 2,5 km fra Ørnes. Målestokk 1:40 000. Kilde: Fiskeridirektoratet.  
 
 

Vernet eller verneverdig natur  

Tiltakets arealbruk vil ikke berøre verdifulle marine naturtyper. Nærmeste registering av verdifulle marine 

naturtyper er om lag 8,5 km vest for lokaliteten, på andre siden av Lurøya. Dette er forekomster av skjellsand. 

(Figur 8). Disse områdene klassifiseres av Miljødirektoratet som viktig og svært viktig. Plasseringen av 

anlegget vil ikke direkte berøre de nevnte områder. Lokaliteten ligger ikke i nærheten av verneområder. 

Nærmeste område, Sandværet plantelivsfredningsområde, ligger 14,5 km unna.  
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Figur 8. Oversikt over skjellsandforekomster 8,5 km vest for lokaliteten Ørnes. Målestokk 1:80 000. Miljødirektoratet.  
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Kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor en radius på 2,5 km fra lokaliteten er det få vernede kulturminner (Figur 9). Dette gjelder først og 
fremst fredede gårdsbygninger på Ørneset, Nytun, Sørgården og Nergården. Disse vil ikke bli berørt ved en 
endring av anleggsplassering.  
 

 
Figur 9. Kartbilde som viser registreringer hos Riksantikvaren; Askeladden. 
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Friluftsliv  
Området der anleggsrammen ligger i dag, er regulert til akvakultur. Den nye rammen vil fortsatt ligge innenfor 

området satt av til akvakultur (Figur 10). Området på land på øya Aldra er i dag regulert som LNF-område 

med spredt ervervsbebyggelse i nord. Det er registrert to svært viktige friluftsområder på øya Aldra, 

Hjarttinden og Aldervatnene, i tillegg er vassdragsområdet på Aldra vernet.  

 

 
Figur 10 Områderegulering etter kommuneplanens arealdel. Svart pil viser plasseringen av ny ramme. Blått felt i 
Aldersundet er markert for fiske. Øya Aldra er regulert til LNF-område. Rosa markering sørøst på øya og blå prikker 
nordvest viser NLF-områder med spredt bebyggelse. Blått område midt på øya viser vernet vassdrag. Blått område på 
vestsiden av øya viser akvakulturområdet. Kilde: nordlandsatlas.no 

 
 

Vilt  

Øya Aldra er registrert som et område med stor forvaltningsinteresse for hare. Utover dette er det 

registrert 14 karplanter av særlig stor forvaltningsinteresse langs Stuvlandselva, og en del eldre 

registreringer av dypvannsreke, brosme, torsk, kolmule og sei vest for lokaliteten. 

 

Anadrome vassdrag  

Ifølge Lakseregisteret er det ingen anadrome vassdrag registrert innenfor en radius på 2,5km. Nærmeste 

vassdrag er Silavatnet 10 km sørøst for lokaliteten.  

 

Vurdering  
Lokaliteten Ørnes har eksistert i flere år, og ved samtlige B-undersøkelser fra 2006 til 2015 har lokaliteten 
fått tilstand 1 (Tabell 3). Undersøkelsen i 2017 ga tilstand 2 ved maks biomasse, på et tidspunkt da det var 
fôret ut og produsert mindre enn i de to foregående produksjonssyklusene (Tabell 4).  
 
Ørnes er allerede godkjent som lokalitet, men det søkes om å utvide ramme og øke MTB med en konsesjon. 
Anlegget vil fortsatt ligge i grønn sektorsone, og ikke være i veien for ferdsel og trafikk. Anlegget vil ligge 40 
meter nærmere rekefeltet, da rammen utvides ut mot vest.  
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Tabell 1. Produksjonsdata og B-resultat for tidligere generasjoner ved Ørnes (Brokke, 20182)  

Dato 

feltarbeid 
Generasjon: 

Biomasse ved 

undersøkelse 

(tonn) 

Utfôret 

mengde (tonn) 

Produsert 

mengde (tonn) 

Lokalitets-

tilstand: 

28.09.2006 - 819 516 - 1 

09.11.2007 - - - - 1 

13.09.2010 H -08 2 667 - - 1 

26.09.2012 - 3 120 499 - 1 

18.02.2014 V -12 70 3 455 4 193 1 

24.07.2015 - 2 340 3 450 2 995 1 

12.07.2017 V16 2752 3845 3310 2 

07.02.2018 Forundersøkelse 0 0 0 1 

26.04.2018 Før utsett 0 0 0 1 

 
 
Tabell 2. Produksjon og fôrforbruk for de tre foregående generasjonene ved Ørnes (Olsen, 2017 og Brokke, 2018). 

  

Utsett Generasjon: Produsert mengde (tonn) Utfôret mengde (tonn) Utslakt 

20.04.2006 2006 2428  2725  22.04.2008 

21.04.2009 V09 3170  3637  28.01.2011 

15.04.2012 V12 4215  4855  20.02.2014 

05.05.2014 V14 3882 4337 07.10.2015 

05.05.2016 2016 4140  4970  19.10.2017 
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- Fylkesmannen i Nordland  

- Artsdatabanken, nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold 

- Naturbasen til Miljødirektoratet  

- Fiskeridirektoratet  

- Lakseregisteret til Miljødirektoratet 

- Riksantikvaren (Askeladden) 
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