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Lokalitet 13139Martnesvik -søknad om økt biomasse og utvidelseav areal

Cermaq Norway AS(«Cermaq») eier og drifter lokaliteten Martnesvik i Steigen kommune, og
søker nå om økning av MTB til 6.000 tonn samt utvidelse av lokalitetens areal. For selve
søknaden er det benyttet Fiskeridirektoratets elektroniske søknadsskjema. Cermaq ønsker i
dette følgebrevet å utdype enkelte sentrale forhold utover det skjemaet gir rom for.

2. HistorikkMartnesvik

Lokaliteten hadde fram til 28. februar 2018en midlertidig tillatelse på 5.460tonn biomasse.
2016-generasjonen ble slaktet ut i mai 2018, og det har ikke vært fisk på lokaliteten etter
dette. Gjeldende permanente tillatelse er på 3.120 tonn. Driftshistorikk med biomasse-
utvikling er vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1 –Driftshistorikk Martnesvik

3. Nærmere om miljøundersøkelser og forholdet til gjeldende utslippstillatelse

Miljøovervåkning på Martnesvik har vært gjennomført i samsvar med gjeldende standard og
utslippstillatelse, og viser gjennomgående gode resultater. Resultatet fra gjennomførte B-
undersøkelser på tidligere lokalitetsplassering er oppsummert i tabell 1 nedenfor.



Tabell 1 –Resultater fra miljøundersøkelser type B

Den midlertidige utslippstillatelsen på 5.460 tonn inneholdt standard vilkår om gjennom-
føring av C-undersøkelser i samsvar med NS9410:2016, samt årlige oksygenmålinger i
bunnvannet i fjordens dypområde. Pålagte undersøkelser er tattog løpende innsendt til
akvakulturmyndighetene.

I tillegg inneholdt tillatelsen krav om måling av bunnstrøm for lokaliteten. I forbindelse med
den foreliggende søknaden om økt biomasse og utvidelse av areal er det som nevnt
gjennomført komplett forundersøkelse i samsvar med NS9410:2016, inkludert strøm-
målinger på 4 ulike dyp. Rapporter fra forundersøkelse inkludert strømmålinger følger som
vedlegg til søknaden.

Når det gjelder de nye strømmålingene er det avvik i forhold til gjeldende regler for måledyp
for spredningsstrøm og bunnstrøm. Dimensjonerende størrelser for beregning av korrekte
dyp er hhv. totaldyp 295 meter samt dybde not 34 meter. Dette tilsier nøyaktig korrekt dyp
for spredningsstrøm på 84 meter (dvs. 34 meter + 50 meter), samt 134 meter for bunndyp
(34 meter + 100 meter).

Fylkesmannen i Nordland har tidligere meddelt Akvaplan-niva at avvik på maksimalt 10% av
totaldyp kan aksepteres1. Med et totaldyp på 295 meter gir dette akseptable intervaller på
hhv. 55-113 meter for spredningsdyp og 105-163 meter for måling av bunnstrøm. De
gjennomførte målingene er gjort på 100 meter for spredningsstrøm og 120 meter for
bunnstrøm. Begge målingene ligger dermed godt innenfor marginene som er angitt.

4. Søknad om økt MTB

Cermaq søker nå om økt MTB til 6.000 tonn på Martnesvik. Selv om gjeldende tillatelse er
3.120 tonn, må den omsøkte økningen etter vårt syn ses i forhold til tillatelsen på 5.460 tonn
som var gjeldende for de foregående generasjonene på lokaliteten.

1 Meddelt i epost 18. januar 2018 fra Maria Seivaag (Fylkesmannen i Nordland) til Kristine Steffensen
(Akvaplan-niva).



Som grunnlag for søknad om økt biomasse er det utarbeidet forundersøkelse i samsvar med
NS9410:2016. Undersøkelsen er dokumentert både gjennom en samlerapport og separate B-
og C-rapporter samt strømrapport som følger som vedlegg. Antall prøvestasjoner og
referansestasjon i forundersøkelsen oppfyller kravet til lokaliteter med biomasse over
6.000 tonn.

Etter Cermaqs syn dokumenterer tidligere drift, utvidelse av spredningsareal, økt dybde
under store deler av anlegget, samtde gjennomførte miljøundersøkelsene at lokaliteten har
bæreevne for omsøkt biomasse.

5. Nærmere om utvidelseav areal

Det tidligere anlegget på Martnesvik har bestått av en enkeltrekke på 1 x 13 bur, med
burstørrelse 70 x 65 m. Cermaq ønsker nå å legge ut et helt nytt anlegg, med konfigurasjon
2 x 6 bur, med burstørrelse 105 x 105 meter. Økt areal under og mellom hver merd gir større
spredningsareal og vil erfaringsmessig bedre lokalitetens miljømessige bæreevne. I tillegg vil
store deler av det nye anlegget ligge over dypere vann, som ytterligere bedrer bæreevnen.

Nytt anlegg (grønt) vs tidligere anlegg (rødt) er vist i figur 2 nedenfor. Hele anlegget inkludert
fortøyninger ligger innenfor arealene som er åpnet for akvakultur i gjeldende arealplan for
Steigen kommune, hhv. områdene A21 og A21 (-25 meter).

Figur 2–Faktisk overflateareal (omsøkt) og godkjent overflateareal



 
 

 

For øvrig vises til innsendt elektronisk søknadsskjema med vedlegg. Ved spørsmål bes om at 
det tas kontakt med undertegnede på mobil 970 99 265 eller epost knut@steigenlive.com. 

 
På vegne av Cermaq Norway AS, 

 

Knut Andersen 
Ekstern rådgiver 


