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Dette brevet sendes på vegne av: Agder botaniske forening, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Sørlandets 

krets av Norsk Speiderforbund. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Innspill til offentlig ettersyn av søknad om 
landbasert leppefiskanlegg, Lindesnes kommune 
 

Vi viser til kunngjøring om offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider, og ønsker å komme med følgende 

merknader; 

 

Generelt 

Vi ser positivt på at det omsøkte anlegget ønsker å benytte kjølevann fra GE Healthcare i oppdrettsanlegget, noe 

som vil være energibesparende og en god utnyttelse av vann som i dag går rett i fjorden.  

 

 

Avløpsvannet 

Det er positivt at man foreslår tiltak for å hindre rømning via avløpsvannet. Men vi kan ikke se ut fra dokumentene 

som følger saken noen planer om rensing av avløpsvannet fra anlegget. Utløpet ligger i vannforekomst 0123000030-

C Mandal-Lindesnes, en vannforekomst som er klassifisert til moderat økologisk tilstand på grunn av manglende 

informasjon om vannforekomsten (https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0132000030-C). Med økt 

næringstilgang fra avløpsvannet kan man få endringer i økosystemet i vannforekomsten. Eutrofiering kan føre til 

algeoppblomstringer. Vi regner også med at man vil benytte seg av medisinering i settefiskanlegget for å hindre 

sykdom. Det er usikkerhet rundt hvilke følger dette får for miljøet rundt.  

 

Ingen vannforekomster skal kunne gå ned i klassifisering, og vi mener at et urenset utslipp i en vannforekomst som 

ikke er godt kartlagt kan bidra til en forverring av økologisk tilstand. Vi mener også at dette må vurderes opp mot 

Naturmangfoldloven § 8-9. Derfor ber vi om at det skal settes krav om rensing av avløpsvann for å sikre at 

vannforekomsten skal kunne oppnå god miljøtilstand. 

 

 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0132000030-C
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Rømning 

Det er foreslått rutiner og tiltak for å forhindre rømning av fisk fra anlegget til det ytre miljø. Det er avgjørende at 

dette kommer på plass for å sikre det biologiske mangfoldet i og utenfor Ramslandsvågen. 

 

 

 

På vegne av FNF Agder 
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