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Folla Alger AS - Søknad om tillatelse til akvakultur av tare på lokalitet Ånderbakk Alge 

i Steigen kommune 

 

Vedlagt er søknad mottatt 19. februar 2015 fra Folla Alger AS om tillatelse til å etablere og 

drive akvakultur av makroalger (tare) på lokalitet Ånderbakk Alge i Steigen kommune, 

Nordland fylke.  

 

Kompetansen til behandling av saker om vannlevende planter (herunder tang og tare) som 

følger av akvakulturloven er ikke delegert til fylkeskommunene. Derfor har departementet 

den saksbehandlende og koordinerende rollen som fylkeskommunen vanligvis har i saker om 

akvakultursøknader.  

 

Om søknaden  
Det søkes om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av tare i nærheten av eksisterende lokalitet 

for oppdrett av laksefisk. Fiskeoppdrettsanlegget eies av Cermaq AS og søker har vedlagt en 

samtykkeerklæring fra selskapet. Det omsøkte arealet er oppgitt å være 150 dekar.  

 

Det søkes om tillatelse til akvakultur av sukkertare (Saccharina latissima), fingertare 

(Laminaria digitata), stortare (Laminaria hyperborea), butare (Alaria esculenta), havsalat 

(Ulva lactuca) og søl (Palmaria palmata). Drifsformen er beskrevet som påvekstanlegg for 

makroalger i sjø. Kimplantene festes på tau på land og settes ut i sjøen på den omsøkte 

lokalitet for påvekst til høstbar størrelse.  

 

Søker oppgir at Folla Alger AS er et 100 % norskeid selskap som skal drive med kommersiell 

industriell dyrking av makroalger til fremstilling av råstoff fortrinnsvis til bruk i fiskefôr, men 

også til bruk innen annen tilvirkningsindustri. Algeproduksjonsanleggene skal fortrinnsvis 

plasseres i nærheten av lakseoppdrettsanleggene til Cermaq Norway AS som den største aktør 

i regionen slik næringsstoffer som utskilles fra oppdrettslokaliteten kan tas opp av algene og 



Side 2 

 

dermed gjenvinnes i verdikjeden i tråd med prinsippene bak integrert multitrofisk akvakultur 

(IMTA). 

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber om at søknaden fra Folla Alger AS vurderes og at 

søknaden, i samråd med søker, legges ut til offentlig ettersyn i en periode på fire uker. 

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn eller kommunen sendes departementet jf. forskrift 

om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.  

 

Dersom noe er uklart eller det eventuelt skulle være behov for ytterligere opplysninger kan 

seniorrådgiver Marius Dalen kontaktes, enten per telefon 22 24 63 87 eller per e-post 

marius.dalen@nfd.dep.no. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Martin Bryde (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Marius Dalen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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