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VEDLEGG 1

Supplerende opplysninger til

SØKNAD OM MTB-UTVIDELSE AVLOKALITET «GRASHOLMAN»

1. Bakgrunn

Lovundlaks AS («Lovundlaks») søkermed dette om en økning av MTB på den allerede
eksisterende lokaliteten 32037Grasholman i Lurøy kommune(«Lokaliteten»). Lokaliteten
har siste produksjonssyklus oppnådd tilstandsklasse 1 meget god og dette er dokumentert
igjennom vedlagt miljøundersøkelse. For å nå kunne utnytte potensialet i lokaliteten og
infrastrukturen som er etablert søkes det om en økning i MTB til 5460tonn. Lokaliteten er i
dag klarert for 3900tonn MTB.

Det søkes kunom økningi lokalitets-MTB. Søknaden vil derfor ikke påvirke arealbruken i
området.

2. Anmodning om rimeligsaksbehandlingstid.

For ordensskyld minner Lovundlaks Statsforvalteren og Mattilsynetom «Forskrift om
samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader§ 4.Frister for behandling».
Lovundlaks leggerderfor til grunn at lokaliteten blir klarert for en høyere MTB innen 1. juli
2023og planlegger produksjonen deretter. Dersom man ikke klarer å overholde fristen på 22
uker anmoder vi om at saken umiddelbartbliroversendt til andre regioner for behandling
der.

Grunnet lang saksbehandlingstid på vår søknad om MTB-utvidelse på lokalitetKorsvika,
måtte fisk flyttes ut fra Korsvika og inn til lokalitet Måvær høsten 2022. Som en konsekvens
av dette vil ikke Måvær være ferdig brakklagt til å ta imot smoltsom ønsketvåren 2023 og
Grasholman må bære en del av fisken som var planlagt satt ut i Måvær. Det er derfor svært
viktig at saksbehandlingstiden på denne søknaden overholdes, slik at vi begrenser hvor mye
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fisk som senere igjen må flyttes ut fra Grasholman for å overholde lokalitets MTBen på 3900
tonn.

3. Behov for utvidelse

For å utvikle Havbruksnæringen videre med en god biologisk profil må man utnytte de mest
egnede lokalitetene, som eks. lokaliteten ved Grasholman. Anleggets konfigurasjon,
batymetrien, områdets havstrømmer og ikke minst; få omkringliggende anlegg gir lokaliteten
et større potensial til bærekraftig produksjon av laks enn hva som er mulig med dagens
lokalitets MTB på 3900 tonn. Lovundlaks er en del av et produksjonssamarbeid med andre
aktører, men uten en utvidelse til 5460 tonn MTB vil deler av produksjonen måtte foregå på
lokaliteter man vurderer som mindre egnet.

4. Tidligere saksgang

Grasholman ble omsøkt til en lokalitets MTB på 5460 tonn i 2019. Resultatet den gang var;

• Lurøy Kommune hadde ingen innvendinger mot søknaden på 5460 tonn MTB og
anbefalte den godkjent i brev datert 15.01.2020

• Fiskeridirektoratet region Nordland tilrår at søknaden på 5460 tonn MTB innvilges i
brev datert 27.01.2020.

• Kystverket gir tillatelse til etablering i brev datert 28.02.2020.
• Mattilsynet gir sin godkjenning til biomasseutvidelse til 5460 tonn MTB på lokaliteten

i brev datert 11.06.2020.
• Den gang Fylkesmannen i Nordland gir i brev datert 24.06.2020tillatelse til 3120 tonn

MTB. Tillatelsen er basert på en søknad som oppgir 6000 tonn planlagt årlig
produksjon med et forventet årlig fôrforbruk på 7000 tonn. Vedtaket påklages og den
08.10.2020gir Fylkesmannen i Nordland Lovundlaks delvis medhold i klagen og
endrer maksimal tillat biomasse til 3900 tonn MTB.

• Nordland Fylkeskommune gir Lovundlaks akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon
av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32037 Grasholman i brev datert
16.10.2020. Vedtaketer med en lokalitets MTB på 3900 tonn.

Denne søknaden (2022) innebærer ingen endringer ift. søknaden fra 2019. Alle
sektormyndigheter, foruten Statsforvalteren i Nordland, har allerede vurdert forholdene for
at lokaliteten kan klareres for en MTB på 5460 tonn med positivt utfall. Etter produksjonen i
2021 og 2022 på lokaliteten har Lovundlaks nå også dokumentertat lokaliteten har god
bæreevne og kan utvides til 5460 tonn MTB.
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5. Drift

Etter en MTB-utvidelse på Grasholman vil noen flere merder kunne være i bruk samtidig, og
enkelte merder vil i perioder også kunne ha noe høyere biomasse. Det planlegges ellers
ingen vesentlige endringer ift. dagens drift.

6. Produksjon og miljøbelastning

Det søkes om en MTB (maksimal tillatt biomasse) på 5460 tonn, og det planlegges en årlig
produksjon på ca 7000 tonn laks. Årlig fôrforbruk estimeres til ca 8050 tonn. MTB utvidelsen
vil gi Lovundlaks, og samarbeidende selskaper, et noe større handlingsrom til å optimalisere
produksjonen mellom ulike lokaliteter. Dette handlingsrommetkan eks. bety at man kan
prioritere tidligere utslakting av en annen lokalitet, uten å overskride lokalitets MTB på
Grasholman.

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. Se for øvrig vedlagt strømrapport hvor
strømforholdenes effekt på vannkvalitet og transport av næringssalter er særlig vurdert.

Grasholman har gjennomgående de siste generasjonene hatt en god produksjon og kan vise
til sterke biologiske prestasjoner med lav dødelighet. På lokaliteten har lusebekjempelsen
vært vellykket og i kombinasjon med gode miljøundersøkelser er anlegget nå svært egnet for
en MTB-utvidelse. En lavere MTB enn 5460 tonn vil medføre en uhensiktsmessig lav
utnyttelse av den allerede etablerte infrastrukturen atdet produseres laks på lokaliteter som
er mindre egnet en Grasholman.

7. Annet

Det vil ikke være endringer på lokaliteten som vil påvirke forholdet til reindriftsinteresser,
sikkerhet og båttrafikk, friluftsliv, gyteområder og fiskeri, kulturminner, avstand til andre
lokaliteter, låssettingsplasser og avløpsanlegg. Ei heller nærhet til hytter eller fastboende,
truede/sårbare arter og naturtyper, eller vernet eller verneverdig natur.

Miljøundersøkelsene viser at lokaliteten har en god bæreevne, og man forventer ikke at
innvilgelse av søknaden i særlig grad vil påvirke naturmangfold og naturressurser negativt.

8. Internkontrollsystem

Lovundlaks AS har et internkontrollsystem som skal sikre optimal drift og beredskap, og
inneholder en rekke dokumenter og prosedyrer som beskriver selskapets aktiviteter og
håndtering avulike situasjoner. Herunder også beredskapsplaner for å håndtere uforutsette
situasjoner. Systemet er elektronisk og tilgjengelig over internett i alle båter og fôringsflåter,
slik at løpende oppdateringer er mulig. Innholdsfortegnelse er vedlagt søknaden.
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9. Oppsummering og konklusjon –utvidelsen bør tillates

En økning av MTB på den allerede eksisterende Lokaliteten Grasholman vil sikre
konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av laks i mange år framover. Søknaden krever
ikke endring av areal. Lokalitetens bæreevne er dokumentert til å være god. Dette tilsier i
seg selv at en tillatelse til økning av MTB bør gis.

Undertegnede vil også være tilgjengelig for spørsmål. Dersom noe er uklart eller dersom det
er behov for ytterligere opplysninger ber vi om en umiddelbar tilbakemelding og veiledning.

Lovundlaks bes forelagt ev. kommentarer til søknaden for merknader forut for den endelige
behandlingen av søknaden i kommunen. Vi vil da ev. komme med merknader innen to uker
fra slike kommentarer er mottatt.

Med vennlig hilsen

Jacob Palmer Meland
Daglig leder
Lovundlaks AS
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