
Utvidelse/endring lokalitet Olvika 
 
Lurøy kommune har fått innspill til Kystplan Helgeland fra Kvarøy fiskeoppdrett AS. 
Kvarøy fiskeoppdrett AS ønsker å endre utforming/plassering av akvakulturområde i 
Olvika.  
 
Både den faktiske og det nye plasseringen vises i skisse nedenfor.  

 
Figur 1. Plassering av eksisterende anlegg (ligger parallelt til kystlinja) og ønsket 
plassering av nytt anlegg (ligger vridd i forhold til kystlinja) 

 
Det nye anlegget vil ta større areal og vil vris mot senter fjord. I planforslag Kystplan 
Helgeland vil da akvakulturområdet se slikt ut.  
 

 
 
 

I følge Kvarøy fiskeoppdrett, skyldes behovet for endring av lokaliteten hovedsakelig 
ett ønske om å legge ut nye 120-meters merder. Olvik er en lokalitet med relativt 
kraftige vind og værforhold. De nye merdene som selskapet har planlagt bruk på 
lokaliteten er dimensjonert større og kraftigere enn dagens konfigurasjon med 90 
meters merder med 315 mm rør.  
 
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 600 m langt og 150 m bredt, det vil 
si at inkludert ferdeselsforbudet på 20 m ut fra anleggsrammen vil anlegget legge 



beslag på 121 600m². Dagens anlegg består av 14 merder med en omkrets på 90 
meter, og opptar 30 * 615 meter, med et totalt areal på 79 050m². Anlegget med 
fortøyningsliner og deres utstrekning vil dekke et større areal, i en annen orientering 
enn dagens anlegg  
 
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.  

 
  



 

Konsekvensutredning 
 

 

Miljø og naturressurser Vurdering Konklusjon 

Naturmangfold Akvakulturområdet vil ligge ca 500 
m unna et registrert gyteområde 
torsk.  
 
Det registrert arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse – sei, sjøkjeks 
og muddersjøstjerne i samme fjord. 
 
Oppdrettsanlegget har eksistert i 
mange år på omtrent samme sted. 
Flytting av anlegget og mindre 
økning produksjonsvolum 
forventes ikke til å ha noen 
betydelig konsekvens for de 
registrerte artene av stor 
forvaltningsinteresse. 
 

Ingen konsekvens 

Jord og skogressurser Ingen konsekvens  

Landskap Anlegget vil vris ut fra land og lenger 
ut i Aldersundet. Anlegget er 
allerede godt synlig på sjøen, både 
på lys dag og ved kveld/natt. 
 
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 Mindre økning i produksjonsvolum 
kan ha en negativ konsekvens for 
vannkvalitet. Samtidig vil man ha 
større merder og større avstand i 
mellom merdene. Vannstrøm er 
sterkere i senter av fjorden enn ved 
kysten. Alt samlet, forventes det 

Ingen konsekvens 



ingen endring i vannkvalitet som 
følge av endringen. 

Fiskeri Anlegget vil komme nærmere 
kartlagt gyteområde torsk. 
Samtidig vil anlegget vil bygges 
med større merder. Det er sterkere 
strøm i midten av fjorden og 
forurensingen vil fortynnes fortere.  

Mindre negativ 
konsekvens 

Kulturminner  Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Kulturmiljø Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Akvakultur, 
smittespredning 

Strømmen går mot nordvest og 
sørøst gjennom Alderssundet, og 
trolig vil en dreiing av anlegget på 
tvers av denne retningen medføre 
større spredning og fortynning av 
organiske rester fra anlegget enn 
dagens plassering. 

Ingen 
konsekvens/positiv 
konsekvens 

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

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 Det er et hytteområde på land i 
nærheten. En større 
oppdrettsanlegg vil endre utsikt 
mot fjorden. Dette bør ikke 
nødvendigvis oppfattes negativt  

Ingen konsekvens 

Barn og unge Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Næringsliv og sysselsetting I følge Kvarøy fiskeoppdrett, 
skyldes behovet for endring av 
lokaliteten hovedsakelig ett ønske 
om å legge ut nye 120-meters 
merder. De nye merdene er større 
og kraftigere og er bedre tilpasset 
de relativt harde værforholdene i 
fjorden. Større merder gir også 
bedre fiskevelferd. Dessuten, vil de 
nye merdene sikre lettere 
notvasking og gi bedre effekt av 
rensefisk.  

Endring av 
anlegget er en 
positiv konsekvens 
for næringsliv 



Endring av anlegget Olvika er viktig 
for livskraftig næring, bedre drift 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. 

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 Tilrettelegging for oppdrett der 
oppdrettsaktører har behov har 
stor positiv konsekvens for 
næring, sysselsetting samt en 

positiv konsekvens for 
kommuneøkonomi.  
Endring av anlegget og mindre 
økning av produksjonsvolum kan 
ha mindre negative konsekvens for 
landskap og fiske. Kommunen 
vurderer at positive konsekvenser 
veier mer enn de negative 
konsekvensene.  Det anbefales at 
innspillet vedr. endring av området 
tas med i plan.  

 

 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldlovens § 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. 

 

Akvakulturområdet ønskes endret noe i forhold til tidligere plassering. Produksjonsvolum 
ønskes økt med 25% til 3900 tonn. 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 endring av akvakulturområdet 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. 

 
Produksjonsvolum vil økes med 25% til 3900 tonn. Samtidig vil ny plassering og større 
merder sikre bedre vanngjennomstrømning. Kommunen forventer ikke betydelig økning i den 
samlede belastning av økosystemet.  
 
§ 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 

 

 


