
Utvidelse av området Bukkøya 
Kommunen har fått nytt innspill fra Lovundlaks AS vedrørende utvidelse av 
akvakulturområde Bukkøya i forslag Kystplan Helgeland. I 2. gangs høringsforslag Kystplan 
Helgeland ser område Bukkøya ut som vist i kartskisse nedenfor.  
 
 

 
 
Det er behov for utvidelse av området. Selve anlegget ønskes flyttet ca 500-600 m 
østover som vises i kartskisse nedenfor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akvakulturområde Bukøya ønskes endret i planforslag Kystplan Lurøy som vist i 
kartskisse nedenfor. 
 

 
 
Naturverdier, berørt av utvidelsen 
Se utklipp fra naturbase nedenfor.  

 
 
Det er registreringer av teist (VU- sårbar), svartbak (LC- livskraftig), ærfugl (NT- nærtruet), 
fiskemåke (NT- nærtruet), tyvjo (NT- nærtruet). Fugler opererer i store areal, endring av 
anlegget har ikke noe større betydning. Anlegget tar fortsatt veldig liten del av det totale 
arealet der fuglene opererer. Fuglene vil tilpasse seg til endring av anlegget.  
 
Det er registrert naturtype Skjellsand. Det er relativt store forekomster av skjellsand i 
kommunen.  
Vurdert i fra størrelse areal med skjellsand som vil være påvirket av akvakultur, har 
utvidelsen av akvakulturområdet liten konsekvens for naturtypen i kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Miljø og  naturressurser Vurdering Konklusjon 

Naturmangfold, marine 
naturtyper 

Det er også registrert truete 
fuglearter i område ved Bukøya. 
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. 
 
Det er registrert naturtype 
Skjellsand. Det er relativt store 
forekomster av skjellsand i 
kommunen.  
Vurdert i fra størrelse areal med 
skjellsand som vil være påvirket av 
akvakultur, har utvidelsen av 
akvakulturområdet ikke noe større 
konsekvens.  
 

Mindre negativ 
konsekvens 
(sjøfugl) 

Jord og skogressurser Ingen konsekvens  

Landskap Opprettsanlegg 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.  
På annen side, så medfører 
oppdrettsanlegg litt aktivitet, noe 
støy og lys, mens det er i bruk. 
 

Mindre negativ 
konsekvens 
 

Forurensing og vannkvalitet Oppdrett av fisk i åpne anlegg 
påvirker vannkvalitet negativt. 
Anlegget på Bukøya ønskes utvidet i 
retning vest, men vil reduseres noe i 
fra østside. Endringen vil ikke ha noe 
større betydning for vannkvalitet.  

Ingen 
konsekvens 

Fiskeri Utvidelsen ikke vil ha noen 
betydning for fiskeinteresser 
 

Ingen 
konsekvens 

Kulturminner  Ingen konsekvens Ingen 
konsekvens 

Kulturmiljø Ingen konsekvens Ingen 
konsekvens 



Akvakultur, smittespredning Utvidelse av anlegget i retning vest 
ikke vil ha noen konsekvenser for 
smittespredning 

Ingen 
konsekvens 

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

Mindre negativ 
konsekvens/ingen 
konsekvens 

Reindrift (trekkleier) Utvidelsen/endring av lokaliteten 
berører ikke kartlagte svømmeleier 
for rein 

Ingen 
konsekvens 

Samfunn og sikkerhet   

Ferdsel og farleder Planforslaget forutsettes godkjent 
av kystverket 

 

Friluftsliv og rekreasjon Området er ikke spesielt viktig for 
friluftsliv  

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 
oppdrettsnæringen både innenfor 
og utenfor kommunen. 

Stor positiv 
konsekvens 

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 vis risiko i tilfelle havari på 
anlegg 

Mindre negativ 
konsekvens 

Vurdering av konsekvenser Tilrettelegging for 
oppdrettsnæring sine behov har 
stor positiv konsekvens for næring, 
sysselsetting samt en positiv 
konsekvens for kommune 
økonomi. Utvidelsen vil ha minimalt 
med negative konsekvenser for 

 



naturen, siden ca halvparten av 
utvidelsen gjelder bare plassering 
av fortøyninger. Området gjøres 
mindre fra motsatt side. 
Kommunen vurderer at positive 
konsekvenser veier mer enn de 

negative konsekvensene ved at 
område Bukøya utvides. Derfor 
anbefaler kommunen at utvidelsen 
område Bukøya tas med i plan.  

 

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. 

 

Det er registrert sårbare arter fugler i et større område rundt Bukkøya. Kommunen mener at 
oppdrettsanlegg som ligger i en viss avstand i fra sjøfugl vil ikke ha betydelig påvirkning på 
fugleliv.  
Det er registrert naturtype Skjellsand. Vurdert i fra størrelse areal med skjellsand som vil 
være påvirket av akvakultur, har utvidelsen av akvakulturområdet liten konsekvens.  
Kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. 

§ 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. 

 

Kommunen kan ikke se at utvidelse av akvakulturområde Bukkøya 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. 

 
Etablering av anlegg som planlagt 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 mener at det vil være brukt 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 


