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NORDLAKS
OPPDRETT
AS
SØKNAD
OM
KLARER1NC
AV
AKVAKULTURLOKALITET 26615 HAUG 1 KVÆFJORD KOMMUNE TIL
FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL
Det vises til vedlagte søknad fra Nordlaks Oppdrett AS, datert 20.01.15, om klarering av
lokalitet 26615 Haug i Kvætjord kommune til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret for
forsknings- og forsøksformål med triploid laks i kommersiell skala..

Bakgrunn
Nordlaks Oppdrett AS har fått tilsagn om tillatelse til forsoks-/forskningsformal med bruk av
triploid laks i kommersiell skala
brev datert 02.01.13 fra Fiskeridirektoratet, vedlagt
søknaden). De ønsker å drive denne tillatelsen på lokalitet Hogholmen. I lensikten er å prøve
ut om oppdrett av steril (triploid) laks fungerer i kommersiell fullskala produksjon. Steril laks
i vil være mindre skadelig for villaks dersom den rømmer. og kan være et hensiktsmessig
bidrag til et mer miljøvennlig oppdrett. Driften av tillatelsen vil inngå i den allerede etablette
virksomheten på lokalitet Høgholmen, men med spesielle vilkår for denne spesialtillatelsen.
For øvrig vises det til søknad og vedlegg for mer informasjon.

Saksbehandling
Søknaden fra Nordlaks er å anse som en samlokalisering, og vil ikke innebære noen endringer
i arealbruk eller maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten i forhold til gjeldende klarering.
Troms fylkeskommune mener derfor at offentlig ettersyn ikke er nødvendig.
Etter vår oppfatning bør det omsøkte tiltaket være ukontroversielt. Dersom Kvæljord
kommune likevel skulle ha merknader, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 4 uker fra
mottak av dette brevet.
Dersom det cr spørsmål. vennligst kontakt saksbehandler.
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Søknad med vedlegg fra Nordlaks Oppdrett AS, datert 20.01.15.
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Nordlaks Oppdrett AS. Postboks 224, 8455 STOKMARKNES
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