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Søknad om dispensasjon – akvakulturanlegg og
forankringsområder i Daumannvika
Forum for natur og friluftsliv i Nordland (heretter FNF) viser til søknad fra Edelfarm AS om
dispensasjon fra eksisterende arealplan ved lokaliteten i Daumannvika for etablering av
akvakulturanlegg og forankringsområder. Hensikten er å etablere såkalt økologisk drift, dvs. at
produksjonen følger økologiforskriften. Økologisk produksjon skjer i dag i åpne merder.
Deler av anlegget er lokalisert i A-2-25 som er avsatt til forankringer. Deler av forankringer er
lokalisert i fellesområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og naturområder. Etableringen vil være i strid
med gjeldende plan og derfor søkes det om dispensasjon.
Etter det vi har fått opplyst så skal saken opp til behandling i kommunestyret den 30.april 2020. FNF
vil fraråde kommunestyret å gi Edelfarm AS dispensasjon.
På møtet i formannskapet 10.3.2020 fremla mindretallet på en god måte hvorfor det ikke skal gis
dispensasjon. I likhet med mindretallet i formannskapet mener vi at dette må foregå i riktig
rekkefølge og at saken ses i sammenheng med kommunedelplan for Skjerstadfjorden. Først må
kommunestyrets vedtak datert 20.06.2019 i sak 24/19 følges opp:
Vedtak:
1.

Kommunedelplanen for sjøområdene utsettes.
Kommunestyret ønsker en bærekraftig bruk og forvaltning av alle ressurser i fjorden.
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Kommunestyret ber derfor om at det fremskaffes mer kunnskap om dagens situasjon og eventuelle
konsekvenser ved en produksjonsøkning opp mot anadromt laksefiske.
2.

Det bes om at det gjennomføres en videre utredning av hvordan fremtidig teknologi med lukkede
anlegg eller annen type økologisk balansert drift vil kunne påvirke næringa sine utslipp, herunder
næringa sitt nåværende og fremtidige behov for båndlegging av arealer, samt hvordan eksisterende og
fremtidig teknologi vil kunne påvirke anadromt laksefiske. Utredningen bør også angi hvilke
tidshorisonter næringa arbeider mot i forhold til å ta i bruk nye teknologier, det være seg lukkede
anlegg eller annen type økologisk balansert drift. Saken utsettes til denne informasjonen foreligger.
Utredningen bør også angi hvilke typer forankring som finnes, og om disse er aktuelle. Saken
realitetsbehandles når denne informasjonen foreligger.

FNF er positive til at kommunestyret ønsker en bærekraftig bruk og forvaltning av fjorden. I den
sammenheng mener vi at det er helt avgjørende at miljøundersøkelser gjennomføres, samtidig som
at kilder til miljøpåvirkninger kan avklares.
FNF ber derfor om at kommunestyret ikke gir Edelfarm AS dispensasjon til utvidelse av
akvakulturanlegget og forankringsområder på det nåværende tidspunkt.
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