
Lurøy kommune fikk innspill fra Nova Sea om ny ønsket lokalisering av akvakulturanlegg 
Varpet. Anlegget ønskes trukket nærmere land og nærmere utløp av Hundåga i forhold til 
plassering i 2. gangs høringsutkast. Se kartskisse nedenfor.  
 

 

 

Endringen har store fordeler for fiskeinteresser, da anlegget flyttes ut av reketrålfeltet. 
Samtidig kan fare for smitte med lakselus reduseres ytterliggere, fordi anlegget flyttes 
nærmere utløp av Hundåga. Lakselus påvirkes negativt av vann med lavere saltinnhold.  
 
Kommunen mener at det er ikke behov å vurdere på nytt konsekvenser av 
akvakulturanlegg Varpet til anadrome fisk i Silavassdrag. Kommunen har gjort 
omfattende konsekvensutredning av disse forhold under utlegging av plan til 2. gangs 
høring. Flytting av anlegget nærme land kan ha noen negative konsekvenser for 
friluftsinteresser på land og fritidsfiske nært land. Plassering av akvakulturanlegget 
nærmere land vil også ha mindre betydning for landskapsinteresser. Akvakulturanlegget 
vil være synlig i fra veien og i fra Varpen hytteområdet.  
 

 



Imidlertid vil vurdering av konsekvenser av akvakulturområdet Varpet være stort sett den 
samme som i 2. gangs høringsutkast, selv om anlegget ønskes trukket nærmere land.  
 
 
Oppdrettsanlegg på havet utenfor friluftsområder på land vil aldri stenge helt for friluftsliv 
på land. Kvaliteten på friluftsmuligheter kan i noen grad være påvirket av visuell 
forstyrrende anlegg, \støy og service i forbindelse med oppdrett. Friluftsområdene skal 
likevel være tilgjengelige for friluftsliv. Påvirkning som oppdrett kan ha på friluftsinteresser 
på land vil etter saksbehandlerens mening ikke ha avgjørende betydning. 
Når anlegget trekkes nærmere land, vil dette føre til mindre innsyn fra hytteområdene mot 
oppdrettsanlegget. Innsyn i fra hyttene i feltene Varpen og Ytterodden mot det planlagte 
anlegget vil være veldig begrenset. Når anlegget ligger i en bukt og er så pass nær land, vil 
utsikt mot havet for det meste være uendret i fra hyttene og friluftsområdene.  
Muligheter for båtferdsel langs land, dorging og fritidsfiske vil være påvirket som følge av 
akvakulturanlegget. Imidlertid vil ikke anlegget stenge for muligheter for friluftsliv. Båtene 
kan komme fritt inn og ut Henriksskjæran havn. Det sjøarealet som blir båndlagt av 
anlegget og fortøyninger, kan erstattes med annet sjøareal. 
 
Nedenfor er det kort oppsummering av alle konsekvensene som akvakulturområde Varpet 
vil ha for miljø og samfunn ved ny plassering av akvakulturanlegg.  
 

 

 
  



 

Konsekvensutredning 
 

Konsekvensutredning av Varpet 
 
Miljø og 

 naturressurser 

Vurdering Konklusjon 

Naturmangfold, marine 
naturtyper 

Den foreslåtte lokaliteten ligger 
utenfor et friluftsområde. Det er 
registrert tyvjo (NT), lunde (VU), 
tyrkerdue (VU), makrellterne (VU), 
teist (VU) og dvergspurv (EN). Et 
oppdrettsanlegg vil ikke ha noe 
betydelig påvirkning på sjøfugleliv. 
Sjøfugler opererer i store areal, et 
anlegg i havet ikke vil ha vesentlig 
påvirkning på bestandene 

En mindre 
negativ 
konsekvens 

Jord og skogressurser Ikke relevant Ikke relevant 

Landskap Liten påvirkning. Opprettsanlegg er i 
utgangspunkt ikke permanente 
anlegg.  
Landskap ved Varpet ikke vurdert til å 
være av vesentlig regional eller 
nasjonal betydning. Etablering av et 
oppdrettsanlegg i Varpet vil ha en 
mindre negativ konsekvens for 
landskap. 
 

Mindre 
negativ 
konsekvens 

Forurensing og vannkvalitet Mindre negativ konsekvens  

Fiskeri Det er et fiskeområde/reketrålfelt i 
nærheten. Slik oppdrettslokaliteten 
ønskes plassert, vil fortøyningene i 
liten grad berøre areal kartlagt som 
reketrålfelt.  
 

Mindre 
negativ 
konsekvens 

Marine ressurser (tare, 
skjellsand) 

Ingen konsekvens Ingen 
konsekvens 

Kulturminner  Ingen konsekvens  

Kulturmiljø Ingen konsekvens  

Akvakultur, smittespredning Ut fra strømkatalog Nordland så kan 
den foreslåtte lokaliteten ligge i 
strømnettverk med de etablerte 
lokalitetene Kokvika og Ørnes.  
 

En mindre 
negativ 
konsekvens 

Laks, sjøørret/sjørøye Etablering av oppdrettsanlegg kan 
resultere i økt smittepress for vill 
anadrom laksefisk. Det er vanskelig å 

Negativ 
konsekvens 



vite eksakt hvordan dette kan påvirke 
villfisk, men etablering av nytt 
oppdrettsanlegg ca 5 km fra nærmeste 
laksevassdrag vil ha en negativ 
konsekvens i form av økt risiko for 
smittefare med lakselus.  I tillegg øker 
risiko i mindre grad for konsekvenser i 
tilfelle rømt laks.  
Risiko for lakselus reduseres av lavere 
vannsalinitet  

Reindrift (trekkleier) Lokaliteten ikke er i konflikt med 
kjente reintrekk 

Ingen 
konsekvens 

Samfunn og sikkerhet   

Ferdsel og farleder Forutsettes godkjent av Kystverket  

Friluftsliv og rekreasjon Det er et kartlagt friluftsområde på 
land utenfor det ønskete område for 
oppdrett. Friluftsområdene i Lurøy 
kommune ble kartlagt i periode fra 
2011 til 2013 i samarbeid med 
lokalutvalg i kommunen og 
Polarsirkelen friluftsråd. Status på 
disse friluftsområdene ble aldri 
behandlet politisk i Lurøy kommune. 
Kartleggingen kan ikke gi dette 
området status som regionalt eller 
nasjonalt viktig friluftsområde. 
Oppdrettsanlegg ønskes plassert nært 
land. Når anlegget flyttes lenger inn i 
bukta, vil anlegget være mindre synlig 
fra både mesteparten av hyttene og 
deler av friluftsområdet. Mulighet for 
bruk av friluftsområde vil fortsatt være 
der. Kvaliteten på friluftsmuligheter 
kan være påvirket av visuell 
forstyrrende anlegg, støy og service i 
forbindelse med oppdrett. 
Friluftsområdene skal likevel være 
tilgjengelige for friluftsliv. Påvirkning 
som oppdrett kan ha på 
friluftsinteresser på land vil etter 
saksbehandlerens mening ikke ha 
avgjørende betydning.   
Når det gjelder friluftsinteresser i 
sjøareal ved utløp av Hundåga, så kan 
dette sjøarealet for friluftsliv erstattes 
med andre areal.  

Negativ 
konsekvens 



Barn og unge Ingen konsekvens Ingen 
konsekvens 

Transportbehov 
(energiforbruk) 

Nye oppdrettsanlegg innebærer en 
økning transport og energiforbruk 

Mindre 
negativ 
konsekvens 

Næringsliv og sysselsetting Oppdrettsnæringen i kommunen 
bidrar til sysselsetting både innenfor 
og utenfor kommunen.  
Havbruksnæringen er en usedvanlig 
arealeffektiv proteinproduksjon som 
bidrar til norsk økonomi.  
1 årsverk i primærvirksomhet 
genererer 1,5 årsverk i 
leverandørindustrien.  Det er store 
ringvirkninger av oppdrettsnæringen 
generelt. Konkrete anlegg som 
oppdrettsaktører har behov for hjelper 
å opprettholde livskraftig næring og 
vekst.   

Stor positiv 
konsekvens 

Befolkningsutvikling Kan ha en mindre positiv konsekvens 
på sysselsetting og 
befolkningsutvikling 

Mindre 
positiv 
konsekvens 

Kommuneøkonomi Positiv konsekvens. Kommunen får 
økte skatteinntekter dersom 
oppdrettere tjener mer 

Mindre 
positiv 
konsekvens 

Havari av anlegg Nye oppdrettsanlegg øker risiko i 
tilfelle havari på anlegg 

Mindre 
negativ 
konsekvens 

Estetiske forhold Mindre negativ konsekvens Mindre 
negativ 
konsekvens 

Vurdering av konsekvenser Nye oppdrettsanlegg i Varpet har 
mindre negative konsekvenser for 
naturen i form av økt smittefare for 
anadrome fisk i Silasvassdraget og 
Flostrandsvassdraget. 
Saksbehandleren kan ikke se at 
etablering av anlegget vil slik øke 
smittefare betydelig.  
Når det gjelder interesser på land, så 
vil ikke anlegg i havet stenge for 
friluftsliv. Endring i visuelle 
opplevelse er bare mindre negativ 
konsekvens for friluftsliv.  
Når det gjelder friluftsinteresser i 
sjøareal ved utløp av Hundåga, så kan 

 



dette sjøarealet for friluftsliv 
erstattes med andre areal. 
Påvirkning på landskap vil være 
ubetydelig.  
Nye oppdrettsanlegg har stor positiv 
konsekvens for næringsutvikling,  

økonomi, sysselsetting samt positive 
ringvirkninger på samfunn. 
Kommunen vurderer at disse positive 
konsekvenser veier mer enn de 
kartlagte mindre negative 
konsekvensene. Kommunen anbefaler 
derfor at akvakulturområde Varpet 
tas med i Kystplan Helgeland  

 
 


