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SØKNAD OM UTVIDELSE AV LOKALITET «GRASHOLMAN» 
 

 

 
Bakgrunn 

Lovundlaks AS («Lovundlaks») søker med dette om utvidelse av areal og en økning av MTB på den 

allerede eksisterende Lokaliteten 32037 Grasholman («Grasholman») ved Sleneset i Lurøy kommune 

(«Lokaliteten»). Området har over flere produksjonssykluser vist seg meget egnet for produksjon av 

laks, og Lovundlaks ønsker nå å oppgradere anlegget og øke produksjonen på Lokaliteten.   

Utvidelsen av Lokaliteten vil være i et område allerede avsatt til «Akvakultur» iht. Lurøy kommunes 

reguleringsplaner. Denne søknaden er dermed ikke i strid med planlagt bruk av det aktuelle arealet. 

Utvidelsen av areal og økning i MTB på lokaliteten vil etter vår vurdering heller ikke ha større 

betydning for samfunns- og/eller miljøinteresser. 

 

Behov for snarlig saksbehandling 

Lovundlaks disponerer i dag Lokalitetene Store Bukkøy N, Leirholmen, Kveitholmen, Grasholmen, 

Måvær og Vardskjæret S – alle lokaliteter i Lurøy kommune. Etter at Lovundlaks sommeren 2018 

kjøpte om lag 2,5 nye konsesjoner for økt tillatelsesvolum (såkalt MTB1) iht. akvakulturregelverket, 

har Lovundlaks nå et snarlig behov for å kunne øke produksjonen ved den eksisterende Lokaliteten.  

 

Overordnende planer og arealbruk.  

Lokaliteten vil i sin helhet ligge i et område som i arealplanen til Lurøy kommune er avsatt til 

«Akvakultur». Vi har erfart at området er meget egnet for bærekraftig produksjon av laks, gunstige 

forhold har gitt en lav miljøbelastning iht. miljøundersøkelser og vannkvaliteten er svært god. Det 

søkes derfor om å oppgradere anlegget fra 10 stk. merder i stigefortøyning, til 2x7 merder i 

rammefortøyning.  

 

 
1 MTB = Maksimal Tillat Biomasse 



Fra ytterpunktene i overflaten vil selve merdanlegget utvides til å være 600 meter langt og 180 meter 

bredt. Det omsøkte anlegget vil ligge på lignende måte som dagens anlegg ved Grasholman med en 

øst-vest orientering. Se vedlegg «2. Posisjoner, kart og skisser». 

 

Samfunn 

Grasholman driftes med båter og personell fra Sleneset, og Lovundlaks har, som alltid, en klar 

ambisjon om at personell som betjener lokaliteten også skal bo lokalt. Grunnet mulighet for økt 

produksjon i kommunen har vi i den senere tid vært igjennom en oppbemanning av selskapet. Det 

planlegges derfor blant annet å bygge boliger til nye ansatte på Sleneset. Muligheten for økt 

produksjon ved lokaliteten Grasholman vil bidra til at vår virksomhet i Lurøy sikres og styrkes 

ytterligere. 

 

Anleggets utforming   

Dagens anlegg består av relativt små merder med 90 meters omkrets som er fortøyd på tvers av 

strømmen. Dette er gunstig for vannkvaliteten i anlegget. Samtidig gir plasseringen i kombinasjon 

med dimensjoneringen i perioder høy belastning på enkelte komponenter. Spesielt setter de relativt 

små merdene en begrensning på når vi kan ta brønnbåter inn til anlegget, båtene blir liggende på 

tvers av strømmen og vil presse mot merdene.  

Vi ønsker nå å utbedre anleggskonfigurasjonen slik at vi kan benytte større merder fortøyd i 

rammefortøyning. Lovundlaks erfarer fra våre andre lokaliteter at dette vil være et enklere og 

potensielt sikrere oppsett under de forholdene som råder på Grasholman. Det søkes derfor om å 

etablere et helt nytt anlegg i samme området som dagens anlegg. Maksimalt vil det i det nye 

anlegget være plass til 14 merder mot dagens 10. Merdene vil ha en dimensjon på inntil 160 meter i 

omkrets. Dybden på nøtene vil være på mellom 15 og 30 meter ned til blytelne, i hovedsak vil det bli 

brukt nøter som er 20 og 25 meter dype. Minste merder og grunneste nøter vil bli brukt mot øst, 

mens dypere nøter og større merder vil bli brukt vestover i anlegget. Øst av anlegget søkes det om å 

etablere en fôrflåte med ca 600 tonns silokapasitet.  

Skisse av fortøyningsarrangement og plassering finnes vedlagt i «2. Posisjoner, kart og skisser». 

Posisjoner for ytterpunktene av anlegget finnes fremst i dokumentet.  

 

Drift   

Fôrflåten og anlegget skal driftes på generator, men støyen fra anlegget vil være liten ettersom 

lydisoleringen er spesielt god. Lovundlaks er i gang med å elektrifisere flere av våre anlegg, dette vil 

også bli vurdert på Grasholman. Flåten og anlegget vil være opplyst iht. navigasjonsregelverket og 

ellers etter behov. Ytterpunktene av anlegget vil ha blinkende markeringslys iht. aktuelt regelverk, og 

i vinterhalvåret kan merder i perioder være opplyst for å unngå kjønnsmodning på fisken. 

På Lokaliteten vil vannkvaliteten bli overvåket ut ifra de mest aktuelle parameterne som O2, CO2 og 

temperatur. På anlegget vil det også være kamera og automatisk værstasjon. Slik vil vi på en god 

måte kunne ivareta fiskehelse, samt tilpasse arbeidsoperasjoner etter været.   

 



Produksjon og miljøbelastning   

Det søkes om MTB (maksimal tillatt biomasse) på 5460 tonn, og det planlegges en årlig produksjon på 

inntil 6000 tonn laks. Årlig fôrforbruk estimeres til inntil 7200 tonn. Dagens lokalitet er godkjent for 

en MTB på 2340. Grunnet en noe lav MTB har det siste syklus blitt flyttet fisk ut fra lokaliteten i løpet 

av produksjonen. MTB utnyttelsen har derfor ikke vært maksimal og antall tonn slaktet fra lokaliteten 

har derfor heller ikke vært så høy som det den kunne vært. 2017G hadde et utsett på nesten 1 

million fisk, mens 2019G har et utsett på 1,4 millioner fisk. Begge utsettene indikerer faglig sett en 

potensiell produksjon på inntil7000 tonn laks, mye høyere enn hva som er tradisjonelt på den MTBen 

lokaliteten i dag begrenses av. Vi mener som sådan at området ved Grasholman allerede har vist seg 

egnet for en langt høyere produksjon enn hva dagens MTB tilsier. Å fordele det samme antallet fisk 

over et noe større område og over flere og større merder mener vi kan ta ned den biologiske risikoen 

i produksjonen og samtidig redusere miljøbelastningen. Vi viser her spesielt til den meget høye 

bunnstrømmen som kommer inn på tvers av anlegget og effektivt vil spre næringsstoffer.  

Lovundlaks søker Lokaliteten opp til 5460 tonn MTB. Dersom sektormyndighetene vurderer at 

økningen må tas over to sykluser søker vi subsidiært om at det settes et vilkår om en begrenset 

økning til 3600 tonn MTB for inneværende syklus og med eksisterende konfigurasjon som består av 

fisk fra 2019 sommer og høst generasjon. Det vises i den forbindelse til avklaringen mellom 

Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet ang. grensen for en stor lokalitet ved behandlingen av vår 

søknad om ny lokalitet «Korsvika» ved Nesøya. Dersom resultatene er som forventet etter 

innværende syklus er avsluttet, så søkes lokaliteten fra og med høsten 2021 opp til 5460 tonn. 

Lovundlaks har for tiden stående 1,4 millioner fisk på Lokaliteten og vil da i innværende syklus 

produsere så mye som mulig fra lokaliteten inntil 3600 tonn MTB. Det vil i så måte være avgjørende 

at denne søknaden blir behandlet så hurtig som mulig slik at man raskt kan justere produksjonen for 

å teste lokaliteten for en større biomasse, inntil 3600 tonn.  

Se for øvrig vedlegg «3. Forundersøkelse Grasholman». Undersøkelsen viser at Lokaliteten er egnet 

for utvidelse.  

 

Strømforhold og eksponering mot sjø 

Det er registrert god gjennomsnittlig vannstrøm og lite strømstille i alle undersøkte dyp ved 

Lokaliteten. Bunnstrømmen er også god med en gjennomsnittstrøm på 12,2 cm/sekundet og en 

maksimal strøm på hele 42,8 cm/sekundet. Den høyeste maksimale strømmen som er målt på 

Lokaliteten er 45,8 cm/sek ved 5 meter. Se forøvrig vedlegg «5. Strømrapport Grasholman» hvor 

strømforholdenes effekt på vannkvalitet og transport av næringssalter er særlig vurdert. Lovundlaks 

har disponert lokaliteten i flere år og det forventes ikke vesentlige endringer av strømforhold og 

eksponering mot sjø ved at anlegget utvides. I stedet vil den endrede anleggskonfigurasjonen og 

større merder med bunnring gjøre anlegget mer tilpasset dagens drift og de rådene forhold.  

Det omsøkte anlegget blir som i dag plassert på tvers over en renne som går fra Tomfjorden nordover 

mot Sjona/Onøy. Den østligste delen av anlegget ligger mer skjermet til i le av Kollsholmen, mens den 

vestligste delen vil ligge mer eksponert til. Driftsforholdene vil bedres på lokaliteten etter utvidelsen.  

 

 



 

Lusebekjempelse   

Lokaliteten Grasholman hadde sist produksjonssyklus relativt lite lus, og mindre enn omkringliggende 

anlegg. Høyeste registrering var 0,5 kjønnsmodne lus i uke 44 i 2018. Det ble ikke brukt verken 

Hydrogenperoksid, Deltametrin eller Azametifos på siste syklus. All den tid utviklingen av ikke-

medikamentelle metoder har kommet såpass langt, og stadig fortsetter, er det ingen ting som tyder 

på at disse medikamentene vil bli tatt i bruk på samme måte som i tidligere tider. I hovedsak benytter 

Lovundlaks rognkjeks produsert av lokale produsenter i lusebekjempelsen. Som forebyggende tiltak 

mot de bevegelige stadiene av lakselus brukes Emamectin benzoat som administreres gjennom fôret 

til laksen. Bruken holdes til et minimum og vil eks. ikke være i bruk på lokaliteten i det hele tatt i 

2019.  

 

Biologi 

Fisken som ble produsert på Grasholman i siste syklus hadde generelt god biologi, men for enkelte 

fiskegrupper var presentasjonene noe varierende fra utsett til slakt. Tilveksten og fôrfaktoren var 

god, spesielt vokste fisken på Grasholman svært raskt - noe som ikke hadde vært mulig uten gode 

forhold og god drift. På de ulike fiskegruppene i siste syklus varierte dødeligheten fra 4,3% til 22,2%. 

Siste halvdel av produksjon var dødeligheten allikevel bare 2,6% som er svært lavt tatt i betraktning 

at dette også er tiden med mest håndtering av fisk. Utfordringer relatert til hjertesykdommer 

(CMS/HSMB) på fisk med påfølgende høy dødelighet var et regionalt problem på lik fisk utsatt tidlig 

høst 2017 og ikke et spesifikt problem for Grasholman. Sammenlignbar fisk satt ut på Grasholman i 

2019 presterer igjen svært bra, total dødelighet så langt er 0,6% og det har ikke vært behov for 

avlusninger. Totalt sett mener vi derfor at lokaliteten er meget egnet som en stor 

produksjonslokalitet på Helgeland.  

 

Rømming   

Lovundlaks hadde høsten 2019 sitt første havari med påfølgende rømming siden oppstarten i 1972. 

En rømming vil kunne være alvorlig for de nærmeste lakseførende vassdragene, og gjenfangst av 

rømt fisk og uttak i elver vil kunne være med å begrense konsekvensene. Dette er tiltak Lovundlaks 

vil følge opp ved et eventuelt rømmingsuhell. Havariet på vår lokalitet Kveitholmen var på et 

fortøyningsarrangement som er likt det vi nå ønsker å bytte ut på Grasholman. 

Lovundlaks har sammen med Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea inngått avtale med 

Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåkning. Dette prosjektet har som formål å øke 

kunnskap om status og å se på mulighetene for å forbedre bestander av vill laksefisk i vassdrag 

innenfor oppdrettsanleggenes påvirkningsområder, herunder også uttak av rømt laks. Det vil være 

særlig fokus på vassdragene Flostrand og Sila, men også 22 andre vassdrag er del av dette prosjektet. 

 

Kulturminner   

Ved søk på kulturminner er det ingen treff i nærområdet der Lokaliteten ligger.  

 

 



Reindriftsinteresser   

Det er ingen flytteleier for rein innenfor det arealet Lokaliteten skal benytte. Se for øvrig kart 3 i 

vedlegget «2. Posisjoner, kart og skisser» hvor nærmeste flyttelei er markert.  

 

Naturmangfold og naturressurser 

Lokaliteten Grasholman ligger nordøst for Sandværet landskapsvernområde, nærmeste punkt i 

overflaten vil være om lag 600 meter øst av verneområdet. Generelt hekker flere arter fugl nordøst i 

Solværøyan, også rovfugl hekker på øyer i området, men dette i god avstand til lokaliteten. Så langt 

Lovundlaks erfarer er det lite eller ikke innsyn til anlegget fra noen av disse rovfugl-

hekkelokalitetene. Et rikt dyreliv er typisk for denne delen av Lurøy, og kanskje spesielt ved 

anleggene. Ved søk i naturdatabasen får vi ingen treff i det arealet lokaliteten skal benytte. Den 

omsøkte endringen på lokaliteten vil heller ikke endre forholdet til naturmangfoldet eller 

naturressursene i området.   

 

Sikkerhet og båttrafikk    

Lokaliteten Grasholman, verken før eller etter utvidelsen, vil ligge i merket skipslei og ligger heller 

ikke i sektorene til noen av de nærliggende lyktene. Det er heller ingen rutegående trafikk ved 

Lokaliteten og foruten brønnbåter og fôrbåter som går til og fra lokaliteten er det ikke 

oppdrettsrelatert trafikk tett på anlegget.  

Det er i kart tegnet inn flere anbefalte seilingleder i området ved Kolsholman og Grasholman. Så langt 

Lovundlaks erfarer etter daglig tilstedeværelse i området siden 2013 er de anbefalte seilingledene 

avmerket i kart ved den østlige delen av anlegget lite i bruk. Selv om anlegget blir utvidet vil man 

uansett fortsatt kunne benytte de inntegnede seilingsledene, men man vil komme noe tettere på 

fôrflåten.  

Noe mer båttrafikk er det derimot på anleggets østside. Båter som går fra Onøy mot Sandnessjøen 

(og vice versa) kommer i nord inn ved Verholmskjæran, går så vest av dagens anlegg og passerer ved 

Ertnskjæret før de setter kursen mot Sleholman og Tommas sørvestlige side. Foruten trafikk til og fra 

anlegget er båten som trolig oftest passerer Grasholman langs denne ruten ambulansebåten i 

regionen; Eyr Myken. I forbindelse med transport av pasienter har denne båten også det som må 

ansees som det viktigste oppdraget. Lovundlaks har derfor vært i dialog med skipper på båten om 

hvordan anlegget kan utvides samtidig som sikkerheten ivaretas. Så lenge merkingen av anlegget 

følger gjeldende regelverk forstår Lovundlaks det slik at en utvidelse ikke vil medføre problemer for 

Eyr-Myken. Båten må gjøre en justering av kursen for å gå klar av anlegget, men fortsatt vil det være 

mange hundre meter fra anleggets vestligste del til nærmeste grunne. Lovundlaks foreslår allikevel at 

de vestligste merdene i anlegget markeres med indirekte belysning så lenge det er fisk i anlegget. Vi 

foreslår indirekte belysning i stedet for AIS merking da de minste båtene ikke nødvendigvis har utstyr 

for å ta inn AIS signaler, mens lys er synlig for alle.  

Ved en utvidelse av lokaliteten ønsker Lovundlaks at Erntskjæret blir merket. Den største aktiviteten i 

området er båttrafikken til og fra anlegget og det vil være en betryggelse for Lovundlaks dersom 

denne grunnen merkes. Dette er også et klart ønske fra andre som ferdes i området. En jernsøyle 

med toppmerke på Ertnskjæret vil gjøre ferdselen enklere og sikrere, spesielt etter en utvidelse av 

Lokaliteten vestover. Se for øvrig vedlegget «2. Posisjoner, kart og skisser».  



Friluftsliv    

Foruten selve anlegget og ferdselsforbudssonen 20 meter utenfor anleggets ytterpunkter, vil ikke 

anlegget være til hinder for friluftsliv. Etter utvidelsen vil det være rikelig plass mellom anlegget og 

øynene til trygt å passere på alle sider. 

 

Fiskeriinteresser  

Lokaliteten ligger ikke i, eller tett ved fiskeriområder som er registrert i fiskeridirektoratets 

kartverktøy Yggdrasil. Om lag 1,8 km i luftlinje sørøst for Grasholman ligger rekefeltet Tomma nord. 

Ca 3,3 km i luftlinje østover ligger rekefeltet Onøybakken. Forholdet til fiskeriinteresser i området vil 

ikke bli endret ved en utvidelse av lokaliteten. Lovundlaks vil på samme måte som i dag legge til rette 

for at fiskere skal få fiske ved anlegget etter en utvidelse på samme måte som de har anledning til i 

dag.   

 

Avstand til andre lokaliteter, låssettingsplasser og avløpsanlegg  

Dagens lokalitet på Grasholman ligger like over 5 km fra Nova Sea sin lokalitet 15118 Kalvøya. Etter 

en utvidelse vil avstanden mellom anleggene bli like under 5 km. Lovundlaks er innforstått med at 

Grasholman og Kalvøya vil kunne bli pålagt koordinert brakklegging av Mattilsynet og er i dialog med 

Nova Sea hvordan dette evt. kan gjøres.  

Så vidt Lovundlaks er kjent med er det ingen andre lokaliteter, låssettingsplasser eller avløpsanlegg i 

en radius på 5 km fra Lokaliteten som vil påvirke hensynet til smittevern og dyrehelse. 

Lokaliteten 21337 Kveitholmen ligger 6,5 km fra Grasholman. Lovundlaks har imidlertid inne en 

søknad på en ny lokalitet i Risvær som vil erstatte dagens lokalitet ved Kveitholmen. Avstanden 

mellom Risvær og Grasholman vil være om lag 8,5 km.  

Lokaliteten 40077 Valvika Alge er lokalisert 5,8 km sørøst for Grasholman. Lokaliteten Valvika skal 

brukes til produksjon av makroalger og ikke til produksjon av fisk.  

Se vedlegget «2. Posisjoner, kart og skisser». 

 

Internkontrollsystem    

Lovundlaks AS har internkontrollsystemer som skal sikre optimal drift og beredskap, og inneholder en 

rekke dokumenter og prosedyrer som beskriver selskapets aktiviteter og håndtering av ulike 

situasjoner. Herunder også beredskapsplaner for å håndtere uforutsette situasjoner. Systemet er 

elektronisk og tilgjengelig over internett i alle båter og fôrflåter, slik at løpende oppdateringer er 

mulig.  

EQS: IK, periodiske kontroller, kompetanseloggføring, avviksregistrering med mere.  

Havbruksloggen: Oversikt over alle fortøyninger 

EcoOnline: Stoffkartotek/sikkerhetsdatablad 

Innholdsfortegnelse for EQS er vedlagt som «7. Internkontroll og prosedyrer».  

 



 

Oppsummering og konklusjon – utvidelsen bør tillates 

Utvidelse av den allerede eksisterende Lokaliteten Grasholman vil sikre konkurransedyktig og 

bærekraftig produksjon av laks i mange år framover. En utvidelse av Lokaliteten vil ikke være i strid 

med planlagt arealformål og Lokalitetens bæreevne synes å være meget god. Dette tilsier i seg selv at 

en tillatelse til utvidelse av areal og økning av MTB bør gis.  

Lovundlaks bes forelagt evt. kommentarer til søknaden for merknader forut for den endelige 

behandlingen av søknaden. Vi vil da evt. komme med merknader innen to uker fra slike kommentarer 

er mottatt. Undertegnede vil også være tilgjengelig for spørsmål. Dersom noe er uklart eller det er 

behov for ytterligere opplysninger, ber vi om en umiddelbar tilbakemelding og veiledning. 

 

 

 

Med vennlig hilsen   

 

   

Jacob Palmer Meland   

Daglig leder  

Lovundlaks AS   

, 


