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Innspill til detaljregulering for lakseslakteri på
Lovund
Lurøy kommune

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og
friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke
ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen
hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer.

Vi viser til høring av planbeskrivelse for detaljregulering for lakseslakteri på Lovund. Vi viser også til
Naturvernforbundets lokallag i Ytre Helgeland som fikk utsatt frist til 20.08.2021.

Om planen:
Formålet med planen er å legge til rette for at Nova Sea AS kan bygge nytt lakseslakteri på Lovund,
langs sørsiden av Naustholmveien. Det legges opp til ett bygg for slakteri med
ventemerd/ventetanker og nødvendige støttesystemer. Det kan være aktuelt med andre bygg i
tillegg. Lakseslakteriet vil være på ca. 10 – 12 000 m2 med en høyde på ca. 12 meter. Det planlegges
å fylle ut et område ca. 40 000 m2 i sjø til kote +3 meter. Adkomst vil være i fra Naustholmveien.
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2019, planID 1834_2017001 og tar med seg hele
havneområdet på Lovund. Tiltaket vil i hovedsak påvirke formålene BKB2, f_SPP1, SK2 og SK3 i
gjeldende reguleringsplan.
Naustholmen er et næringsområde med lakseslakteri, kjemisk prosessindustri som produserer
emballasje og anlegg som produserer fiskeolje og fiskeproteinkonsentrat (avsaltningsanlegg,
lagerbygninger og rognkjeksproduksjon). Naustholmen som næringsområde har blitt utvidet de siste
årene.
Planområdet inneholder kaiområde, molo, venteplass for lastebiler, sjøområder og veg.

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner
nordland@fnf-nett.no | Eiaveien 5, 8208 Fauske | 908 06 146
organisasjonsnummer 983 267 998 | www.fnf-nett.no/nordland

Våre merknader:
Ved all planlegging og for alle planforslag så skal konsekvenser for miljø og samfunn beskrives. Dette
planforslaget kommer også inn under forskrift om konsekvensutredninger. I den forbindelse er vi
opptatt av at konsekvensene for naturmangfold, miljø, landskap og friluftsliv er godt beskrevet, slik
at et vedtak kan fattes i henhold til kravene i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven.

Planbeskrivelsen og utredningene legger informasjon fra tre tilgjengelige kilder til grunn når det
gjelder vegetasjon og naturtyper:
1. Rapporten «Kartlegging av naturtyper i Lurøy kommune», utført av Miljøfaglig Utredning AS
(2008)
2. «Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på
Naustholmen, Lovund», utført av NINA (2016)
3. Databasen Naturbase fra Miljødirektoratet.
I planbeskrivelsen og i utredningen er det blant annet gjort følgende vurderinger om naturmangfold:
•
•
•
•
•

•
•
•

Havneområdet ble etablert på tidlig 2000-tallet. Det er dermed mindre sannsynlig at det er
noe særlig naturmangfold i dette området. En utfylling i sjø i havneområdet vil i liten grad
direkte føre til stor påvirkning på naturmangfoldet og økosystemer.
Det er lite som tilsier at en utfylling i dette området vil påvirke naturmangfold eller
økosystemer.
Området er i dag preget av å være et havnebasseng med båttrafikk og lite annet. Hele
området er kunstig bygd for ca. 15 år siden.
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter
2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for
naturtyper 2011 i planområdet.
«Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i
Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen
fredning i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige
kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder».
Planområdet omfatter ikke registreringer av verdifull vegetasjon av vesentlig interesse ifølge
kildedata.
Verdien av området anses å være liten for naturmangfoldet.
Samlet vil en utbygging i havneområde ha ubetydelig konsekvens for naturmangfoldet.

Ut ifra disse vurderingene så har ikke selve planområde spesielle naturverdier, og mye av årsaken til
dette er at området er blitt industrialisert. Men vi forventer likevel en holdning fra planmyndigheten
og en plan som verner om de naturverdiene som finnes der i dag.
All planlegging og alle planforslag skal hensynta restverdiene i allerede utbygde områder for å unngå
den uheldige utviklingen der arealer forsvinner bit-for-bit. I dette tilfelle burde det vært opplyst om
hvilke konsekvenser utbyggingen av havneområdet har hatt for natur og miljø. Trolig var det arter
som mistet sine leveområder og naturverdier som forsvant den gang.
Loven stiller også krav om at saken skal være så godt opplyst som mulig, og kunnskapen må derfor
være oppdatert. I planbeskrivelsen er det brukt Norsk rødliste for arter 2010, men den nyeste er fra
2015. Så her mangler det bruk av oppdatert kunnskap og kilder. Og nå foreligger det dessuten et
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forslag til ny rødliste som skal legges frem høsten 2021. Det må også vurderes om
naturtypekartleggingen fra 2008 skulle vært oppdatert.

Hensynet til krykkja og kolonien på Naustholmen
Bestanden av krykkje (Rissa tridactyla) har hatt en sterk nedgang de siste tiårene og har status som
sterkt truet (EN). Kolonien på Naustholmen har imidlertid hatt en mer positiv utvikling. Her har Lurøy
kommune, som planmyndighet, et ansvar med å sikre utviklingen og at krykkja og dens leve- og
hekkeområde beskyttes mot inngrep og forstyrrelser. I planbeskrivelsen står det at «Det verdifulle
naturmiljøet som omfatter måkearten krykkje ivaretas gjennom planen.». Dersom planen skal ivareta
krykkjekolonien i området, så må dens leve- og hekkeområde gis et tydelig vern i planforslaget.
Her ber vi om følgende:
•

Sprenging av den naturlige holmen hvor krykkja hekker, eller andre former for menneskelig
forstyrrelser (fra båt eller fra lufta), må ikke forekomme. Eventuelle behov for masser kan
fint hentes utenfra. Dette kan ivaretas ved at å legge dette inn som vilkår eller som en
bestemmelse.

Det vises i denne sammenheng til uttalelsene fra NOF Nordland og Naturvernforbundet i Ytre
Helgeland.

Andre tema:
Friluftsliv
Det er flere kartlagte friluftsområder tett på planområdet og områdets samlede verdi vurderes til å
middels verdi. Tiltaket medfører noe redusert attraktivitet for friluftsliv særlig sommerstid da
aktiviteten er størst. Området får noe dårligere lydbilde som oppleves som forstyrrende. Tiltakets
påvirkning på området er vurdert til å være noe forringet.
Vi er enige i vurderingene, og forventer at dagens allmenne ferdsel ivaretas og tilgjengeligheten
opprettholdes.

Landskap
Gjennomføring av planforslaget med en påfølgende utbygging vil forandre områdets karakter, og
planområdet vil gå fra å være et ubebygd havneområde til et industriområde med høy utnyttelse. Vi
er enige i disse vurderingene.

Forurensning
I henhold til planen så vil det ikke være noe utslipp til luft som vil forurense området. Det skal søkes
om tillatelse til utslipp til sjø til Statsforvalteren i Nordland i forbindelse med utslippsvann fra
lakseslakteriet. Her må det dokumenteres at utslippene ikke vil forurense, og dette vil måles
regelmessig.
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Vi mener det er naturlig at tiltaket ikke kan igangsettes før det foreligger en utslippstillatelse. Det må
også være slik at det må tas hyppige prøver av sjøbunnen rundt, og dersom prøver viser forhøyede
verdier av miljøgifter eller annen forurensning så må det vurderes stans i driften.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Nordland
Ylva Edvardsen
Styreleder

Gisle Sæterhaug
Koordinator

Kopi (per e-post) sendes:
Statsforvalteren i Nordland, klima- og miljøavdelinga
Nordland fylkeskommune, plan og miljø
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