MØTEINNKALLING
Utvalg:
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 25.01.2011
Tid: Kl 18.30
Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Arbeidsmøte:
1. Strategiplan for Sør-Troms. Formannskapets forslag til endringer/tillegg til Strategiplan
og handlingsplan
Det blir befaring i Hamnvik barnehage.
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Rådmannens innstilling:
Ibestad kommune tilråder søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på ny lokalitet Vestsida, Ibestad kommune for samdrift av Kleiva Fiskefarm AS
og Gratanglaks AS.
Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 17.desember 2010. Den var lagt ut på offentlig høring 23.
desember. Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT. I tillegg har den ligget ut på
kommunens hjemmesider i hele perioden. Høringsfrist ble satt til 23.januar 2011. Straumen
Fiskarlag ble særlig informert og bedt om å vurdere søknaden særskilt i forhold til mulige
konflikter med fiskeriene.
Lokaliteten ligger innenfor område regulert som FFNFA-område i kommunes vedtatte
kystsoneplan.
Ibestad kommune oppfatter den innkomne merknaden fra Straumen Fiskarlag slik at de kan
godkjenne lokaliteten som en kortsiktig ”nødlokalitet” i foreliggende situasjon. Når situasjonen
i Astafjordområdet har normalisert seg ønsker de at området føres tilbake til opprinnelig stand
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.
Ibestad kommune anbefaler derfor at Troms Fylkeskommune vurderer muligheten for å gi en
midlertidig tillatelse til bruk av denne lokaliteten. Ved en slik lønsing vil kommunen få
anledning til å vurdere helheten i lokalitetsstrukturen i forhold til andre interesser i kommunen
når en skal rullerer kystsoneplanen. Om det ikke er mulig å få dette til ber en om at det gis en
permanent tillatelse.
Innkomne merknader vedlegges uttalelsen.
Vedlegg:
1. T-I-5 KLEIVA FISKEFARM AS 9420276672 T-G-4 GRATANGLAKS AS
988365777 - Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret
på ny lokalitet Vestsida, Ibestad kommune, med vedlegg.
2. Høringsmerknad Straumen Fiskarlag, sak. referat fra møte datert 08.01.2010.
3. Eventuelle andre merknader; legges frem før møtet.
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Saksutredning:
Hva søknaden gjelder:
Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS søker ny akvakulturlokalitet på vestsiden av Rolløya
for samdrift av konsesjoner for oppdrett av matfisk laksefisk.
Plassering i forhold til eksisterende arealplan:
Lokaliteten er lagt innenfor FFNFA-planområde på vestsiden av Rolløya, mellom Fugleberg og
Hallevika. FFNFA betyr at området er regulert til Ferdsel Friluftsliv Natur Fiskeri og
Akvakultur.
I henhold til bruk av dette området til akvakultur gjelder rikspolitiske retningslinjer:
Hvis akvakulturanlegg beslaglegger mindre arealer innenfor et større sjøområde og
ikke endrer områdets karakter av å være et flerbruksområde, kan det være naturlig at
akvakultur inkluderes i oppregningen over formål. Muligheten for framtidige anlegg i
dette området vil derved være åpen. Selv om akvakultur inngår i flerbruksområdet
betyr ikke det at tillatelse til etablering av anlegg er gitt.
Den nærmere lokalisering innenfor området må avklares gjennom
konsesjonsbehandling etter fiskeoppdrettsloven. Flerbruksområder som skal kunne
omfatte akvakulturanlegg må betegnes FFNFA.
Plan- og bygningsloven styrer arealbruken i forhold til FFNF, mens
fiskeoppdrettsloven (Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.) styrer akvakulturanlegg.
Søknaden i forhold til strategisk næringsplan:
I utgangspunktet er Ibestad kommune positiv til tilrettelegging av rammevilkår for
oppdrettsnæringen i kommunen da dette danner grunnlaget for hele næringsstrukturen i
kommunen. Lokaliteter er steder for å drive næringsvirksomheten og området er allerede
regulert slik at det tillater slik virksomhet.
Per i dag er lakseslakteriet på Breivoll i Ibestad kommune med sine 25 arbeidsplasser helt
avhengig av sterkt konkurranse om råstoffet, da de i dag hovedsakelig slakter bare fra lokale
produsenter.
Etablering av flere lokaliteter gir oppdrettsnæringen bedre og mer stabile forhold for å drive
sykdomsfritt og mulighet til å øke produksjonsvolumet.

VURDERING AV BÆREEVNE FOR UTVIDELSE AV
OPPDRETTSVIRKSOMHETEN I IBESTAD KOMMUNE:
FORURENSING:
Kystkommunene i Sør-Troms; Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Gratangen og Skånland er
faktisk verdensledende på området kystsoneutredning og har innsett verdien av å sikre at det er
en bærekraftig bruk av kystsonen. Gjennom samfinansiering med Troms Fylkeskommune og
med bidrag fra de lokale oppdrettsbedriftene har man vært føre var og brukt mye tid og krefter
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på å få klarhet i hva oppdrettsnæringen ”koster” miljøet i området. Gjennom
Astafjordprosjektet har man kartlagt havbunn, fiskeriressurser og vannkvalitet samt
driftmetoder hos oppdretterne og sitter nå på informasjon om miljøpåvirkning fra 2002 og frem
til i dag.
Hele området har tilstandsklasse ”svært god” som er det beste man kan oppnå i henhold til
vitenskapelige metoder for miljøkartlegging og standarder satt av Statens Forurensingstilsyn.
Området er et av verdens mest kartlagte og private konsulentselskaper som utfører årlige
undersøkelser for oppdrettsnæringen og forvaltningen bekrefter disse resultatene.
Resultatene fra Astafjord-prosjektet er presentert på flere nasjonale og internasjonale
forskningskonferanser.
Nå skal fase III av prosjektet i gang og også vannutskifting kartlegges med modellering av
strømforholdene i fra Tjeldsundet ut Andfjorden og oppover til Malangen inkludert yttersiden
av Senja. Denne strømmodellen vil kunne fortelle i detalj hvor en sykdom kan spres i systemet,
hvor avfallet fra utslipp spres eller hvor et oljeflak fra et havari eller oljevirksomhet vil bevege
seg ved et eventuelt utslipp i området.
Fylkesmannen i Troms’ miljøvernavdeling har utredet en påstand om forurensning fra
oppdrettsnæringen i området Sørrollnes- Breivoll høsten 2009 og ikke funnet noe som tyder på
at området er overbelastet.
Ut fra dette mener Ibestad kommune at det ikke er faglig grunnlag for å nekte etablering av
lokaliteter ut fra miljømessige hensyn.
LAKSELUS
Nord for Lofoten og Vesterålen er det svært lite lus.. Det er en rekke eksempler på lokaliteter i
Troms og Finnmark som aldri trenger å avluse fisken i løpet av en produksjon, siden
grenseverdiene for avlusning aldri oppnås. Ellers behandler man normalt fisken i Troms og
Finnmark kun en gang i løpet av en produksjonstid som varer to år i sjøen her nord.
Man har altså mindre lus på tross av at fisken bruker lengre tid på å vokse i sjøen nordpå. Når
det gjelder Sør-Troms og Astafjordområdet, så er det svært lite lus på fisken. Det heller ikke
registrert noen resistens mot avlusningsmidler i disse områdene.
At der er så lite lus i Troms og Finnmark skyldes trolig de lave vanntemperaturene i området. I
tillegg er det lengre mellom anleggene i Nord Norge. Den totale biomassen fisk som står i
området, blir derfor lavere sammenlignet med Trøndelag og Vestlandet. Det er viktig å huske
at laksen har sitt naturlige tilhold i kalde farvann.
Hvis bærekraft inkluderer hensyn til lusesituasjonen på kysten er Astafjordene og Sør-Troms
svært bærekraftige.
SYKDOM OG ILA-SPESIELT
Når det gjelder sykdomssituasjonen generelt i Astafjordområdet er situasjonen at vi kun har
hatt et utbrudd av sykdom i løpet av de 18 årene som er gått siden Hitrasyken i 1991. Det er
viktig å huske på at ILA-virus finnes naturlig i alle marine miljøer og man kan dra paralleller
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med influensavirus. Utbrudd av ILA kan ha mange årsaker, men der er ennå ikke påvist noen
sammenheng mellom sykdom og miljømessig bærekraft så vidt vi vet.
Det oppsto en ILA-utbrudd i det nordlige Astafjordområdet i 2007 og all berørt fisk i området
ble derfor besluttet sanert. I midten av januar 2010 vil all ILA-syk fisk i Astafjordområdet være
slaktet ut. All fisk satt ut siden våren 2009 er vaksinert mot ILA.
Der har, på tross av dette, vært flere mindre oppblussinger og der er i samarbeid med
sektormyndighetene lagt frem en skisse til løsning for fortsatt drift i området ved at man får til
en samordnet brakklegging av området i 2011. For at dette skal kunne gjennomføres må det
tilrettelegges for avlastningslokaliteter utenfor indre Astafjordområdet, og denne lokaliteten er
en del av denne kabalen.
Ibestad kommune antar at man må stole på at Mattilsynet vil vurdere de smittemessige
forholdene rundt etablering av lokaliteten.
Regulering av ferdsel og fiske i forbindelse med oppdrettsanlegg:
Fiske og ferdsel nært akvakulturanlegg er regulert gjennom Forskrift om drift av
akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften):
§ 18. Fiske- og ferdselsforbud: Det er forbudt å drive fiske nærmere anlegget enn 100
meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. Avstanden måles fra en rett linje trukket
mellom anleggets faktiske ytterpunkt i overflaten.
Ut fra den plassering som er planlaget ut fra søknaden er det ingen konflikter med eksisterende
bruk av området. Det er fullt mulig og landsette småbåter i området innenfor lokaliteten.
Ferdselslei for større båter og regulær trafikk hensyntas av Kystverket ved vurdering av
søknaden.
FISKERIER
Når det gjelder fiskeforbudet vil det ramme lengre inn mot land, men erfaringsmessig er det lite
konflikter mellom lokaliteter og yrkesfiskerier. Yrkesfiskerne har betenkeligheter i forhold til å
gjøre lokaliteten permanent, men er positiv til en midlertidig etablering. Der er ikke registrerte
gyte- eller spesielle hensynsområder for fiskeriene i området. Der er ikke registrerte
fritidsfiskeinteresser i det omsøkte området.

Merknader til søknaden:
Søknaden kom inn til kommunen 17.desember 2010. Den var lagt ut på offentlig høring 23.
desember. Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT. I tillegg har den ligget ut på
kommunens hjemmesider i hele perioden. Høringsfrist ble satt til 23.januar 2011. Straumen
Fiskarlag ble særlig informert og bedt om å vurdere søknaden særskilt i forhold til mulige
konflikter med fiskeriene.
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Der er innkommet en merknad til søknaden:
Straumen Fiskarlag (vedlegg 2):
Fremlegges som møtereferat der saken er behandlet:
Vi har registrert søknaden og vil komme med følgende høringssvar fra Årsmøtet i Straumen
Fiskarlag 8.1.2011.
SAK 7 LOKALITET ”VESTSIA”, IBESTAD KOMMUNE
Vedtak:
Straumen Fiskarlag har fått saken til behandling. Straumen Fiskarlag er kjent med arbeidet
med å tømme Salangen, Lavangen, Gratangen, Astafjorden og Bygda for laksefisk. Målet er
at disse fjordene skal brakklegges totalt før ny laksefisk settes ut. Straumen Fiskarlag kan
godkjenne lokaliteten som en kortsiktig ”nødlokalitet” i foreliggende situasjon. Når
situasjonen i Astafjordområdet har normalisert seg, forutsetter Straumen Fiskarlag at
området føres tilbake til opprinnelig stand.
Rett utskrift: Formann Børge Arvesen, 900 32 384

Fiskarlaget er positiv til etableringen av lokaliteten, men ønsker å hindre at dette området blir
brukt permanent til fiskeoppdrett.
Ibestad kommune vurder innspillet som positivt til etablering og tar til etterretning behov for
mulig fremtidig begrensing av arealbruken til oppdrettsvirksomhet.
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