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Lokalitet Svartfjell– søknad om permanent tillatelse til 4.300 tonn MTB 

Cermaq Norway AS («Cermaq») eier og driver matfisklokaliteten Svartfjell i Steigen 
kommune. I desember 2021 gav Nordland fylkeskommune oppdatert lokalitetstillatelse med 
4.300 tonn MTB fram til 31.12.23. Underliggende klarert biomasse er 3.600 tonn. Cermaq 
søker nå om permanent tillatelse på 4.300 tonn. 
 

Utslippstillatelse og miljøundersøkelser 

Ved behandlingen av Cermaqs forrige søknad om endring på lokaliteten anførte 
Statsforvalteren i Nordland at «Både manglende hardbunns-/alternative undersøkelser og 
forekomst av rugl gjør at vi ikke se saken som godt nok opplyst til å kunne gi en tillatelse uten 
tidsbegrensning».  
Videre skrev Statsforvalteren at «Hensikten med denne midlertidige tillatelsen er 1) å 
komplementere miljøundersøkelser med visuelle undersøkelser for å få et representativt bilde 
av belastningen, og 2) å kartlegge ruglforekomster rundt Svartfjell for å kunne estimere 
mulig påvirkning fra drift på Svartfjell, før vi vurderer å gi en tillatelse uten tidsbegrensning». 

Forrige generasjon på Svartfjell (20G) ble slaktet ut i august 2022. Rapporter fra pålagt 
miljøovervåkning følger som vedlegg til søknaden. 

B-undersøkelsen gav lokalitetstilstand 1 Meget God. Det ble registrert 76% bløtbunn og 24% 
hardbunn. Forrige undersøkelse på maksimal belastning gav lokalitetstilstand 2, og 
lokaliteten viser dermed en klar forbedring av miljøtilstand på den siste generasjonen som 
ble gjennomført med redusert MTB 4.300 tonn (på forrige generasjon var MTB 5.500 tonn).  



 
 
 

C-undersøkelse ble gjennomført i samsvar med Statsforvalterens merknader og pålegg ved 
behandling av forrige søknad. Klassifisering av faunaen på stasjon C2 viste tilstandsklasse I, 
og på stasjonene C3-6 viste tilstand II. Resultatene tilsier iht NS9410:2016 ny C-undersøkelse 
ved kommende tredje syklus. 

I tillegg til ordinær miljøovervåkning er det gjennomført en visuell kartlegging av ruglbunn og 
sårbare habitater med ROV-undersøkelse. Det ble ikke observert slamdekke på ruglfore-
komstene. Det var heller ikke mulig å se organisk påvirkning fra anlegget på forekomstene. 
 

Krav til kartlegging av sårbare arter 

Statsforvalteren i Nordland har i brev 24.11.22 fastsatt krav til kartlegging av sårbare arter i 
forbindelse med akvakultursøknader. Ved søknad om endring av eksisterende anlegg bes det 
om at søker vurderer behovet for kartlegging under utformingen av søknaden for å unngå 
forsinkelser i saksbehandlingen. 

Siden søknaden ikke medfører endring hverken mht areal eller MTB, mener Cermaq primært 
at søknaden ikke kommer inn under nevnte krav som gjelder «endring av eksisterende 
anlegg». Videre mener vi at den gjennomførte ruglundersøkelsen, som også omfattet andre 
sårbare arter, uansett utgjør et godt grunnlag for å vurdere det nåværende anleggets 
virkninger på slike arter. Anlegget har vært i drift siden 2005. 

På denne bakgrunnen er det ikke laget en ytterligere vurdering av sårbare arter i forbindelse 
med denne søknaden. 
 

************************************ 
 

Ved spørsmål til søknaden bes om at det tas kontakt på mobil 970 99 265 eller  
epost knut.andersen@cermaq.com. 
 

På vegne av Cermaq Norway AS, 

 
Knut Andersen 
Spesialrådgiver 
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