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Til:  
Giske kommune 
Att: Per Inge Aakvik - Teknisk Forvaltning 
        Dag Olav Tennfjord - Kommunedirektør 
 
 
 
 
 
Vurdering av behovet for KU i forbindelse med omdisponering av et akvakulturområde (NFFFA 6), 
lokalitet Synesvikane i Giske kommune (Møre og Romsdal fylke) 
 
Nordi Ocean AS («NORDI») søker herved om en omdisponering av et akvakulturområde (NFFFA 6) hvor vi pr i dag har 
vår konsesjon Vikane 39017 (NFFFA 6 iht kommuneplan 2018 – 2030). 
Nordi Ocean er i vekst og er nå i en prosess med å søke nye konsesjonsområder for å imøtekomme det voksene 
markedet etter makroalger. Vi har sammen med samarbeidspartnere utført flere analyser av næringsstrømmer og 
vannprøver nå i vekstperioden som indikerer at slik lokaliteten Vikane 39017 står i dag egner den seg dårlig til vekst 
av butare og sukkertare. Når det gjelder butare liker den seg i mer bølge utsatt områder (dynamisk effekter) som 
man har lenger vest i Synesvikane.  
 
Vi har også merket oss bekymringen som Miljødirektoratet har til grunnforholda i og rundt Ålesund lufthavn. Og 
avrenningen som går til Blindheimsvika der forurensningen spres til sjø. Selv om dette blir vurdert som moderat eller 
lavt miljørisiko for våres aktivitet. Kan dette skade vårt omdømme både som merkevare, men ikke minst 
kundeoppfatning av vår bedrift og verdier. Vi ber derfor om et hastevedtak om omdisponering av NFFFA 6 lengre 
vest ut i Synesvikane.  
I henhold til bestemmelsene i forskrift 18.12.2020 nr 3041 om konsekvens- utredninger § 10 jf. § 8, skal søker selv 
vurdere om tiltaket vil få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. 
 
Beskrivelse av tiltaket (forskriften § 10) 
NORDI søker om en omdisponering av et akvakulturområde (NFFFA 6) hvor vi pr i dag har vår konsesjon Vikane 
39017. Vi har inngått samarbeid med Arctic Seaweed og vil nå ta i bruk et utprøvd taredyrkingsanlegget ARCTIC 
SEAWEED MODUEL® som er i drift flere steder langs vestlandskysten. Vår videre felles strategi er vekst i Giske 
kommune og Ålesund kommune for å imøtekomme det voksene markedet etter makroalger. Produksjonsavtalen 
mellom Arctic og NORDI og vår felles intensjon er å skape en regional industri hub, NORDI Green Hub. 
 
Forholdet til gjeldende arealregulering 
Det omsøkte systemene inkludert fortøyning ligger i et område som ikke er åpnet for akvakultur i gjeldende 
arealplan fra 2018 for Giske kommune.  
 
Akvakulturloven og Tildelingsforskriften 
Akvakulturloven og tildelingsforskriften fastsetter at en oppdrettslokalitet ikke skal godkjennes om den er «i strid 
med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven». Om Fylkeskommunen mottar en søknad om akvakultur 
som er i strid med gjeldende kommuneplan, så skal søknaden avvises fra realitetsbehandling. 
 
Men loven har et viktig unntak. 
Akvakulturloven § 15, 2 ledd har en bestemmelse som er ment å åpne mulighet for parallell behandling av en 
dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven og en søknad om lokalitetstillatelse etter akvakulturloven. Dette kan 
være viktig for å spare tid i den totale saksbehandlingen. Bestemmelsen gir en kommune mulighet til å samtykke til 
at realitetsbehandlingen av en lokalitets-søknad kan settes i gang, selv om akvakulturvirksomhet er i strid med 
gjeldende kommuneplan. Forutsetningen for at dette kan skje er at kommunen har satt i gang en prosess for enten 
dispensasjon eller planendring. 
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Regelen er likevel utformet slik at både dispensasjon og endelig lokalitetstillatelse må være på plass før en slik 
tillatelse blir virksom. Om lokalitetstillatelsen blir ferdigbehandlet først, så må med andre ord også dispensasjonen 
fra kommuneplan også bli vedtatt før det foreligger et tillatelsesgrunnlag som gir rett til å legge anlegget ut i sjøen. 
 

Vurdering av mulige konsekvenser av tiltaket 
Mulige konsekvenser er vurdert ut fra informasjon tilgjengelig i offentlige kartverktøy, gjennomførte kartlegginger 
samt søkers erfaring fra akvakulturvirksomhet. Kilder omtales ellers under hvert tema nedenfor. 
 
Miljøundersøkelser / Miljøaspekter 
En kunstig tareskog gir ikke utslipp av organisk materiale, næringssalter eller bruk av kjemikalier under driften av 
anlegget. En slik kunstig tareskog vil derimot binde like mye CO2 per kvadratmeter som regnskogen på land. 
Selv om risikoen for skade i utgangspunktet vurderes som liten, anses det som rimelig, og i tråd med beste praksis 
for sjøanlegg, at resipienten overvåkes for å dokumentere tilstanden. En overvåkning av resipienten er også viktig 
med tanke på å øke kunnskapen om taredyrkning generelt og om anlegget har uønskede effekter på resipienten. 
 
Miljøundersøkelse i form av en trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) er 
ikke hensiktsmessig da et dyrkingsanlegg for tare henger i sjøen kun i en relativt kort periode. Og det bare for å dyrke 
mer av én art. Vi vil utføre en tilpasset overvåkning av tilstanden i resipienten og slitasje på anlegget for å hindre 
marine forsøpling. Et forslag til overvåkningsprogram oversendes innen lokaliteten tas i bruk og endelig utforming av 
overvåkningsprogrammet skal skje i samråd med Fylkesmannen og Fiskeridirektoratets regionkontor 
(akvakulturmyndighetene). 
 
Et anlegg for dyrking av makroalger vil legge beslag på areal, og konstruksjoner vil sette preg på området. Med så 
kompakte dyrkingsanlegg som det planlegges for her så kan det være fare for negative påvirkninger på 
bunnforholdene og lokal flora og fauna grunnet skygge effekter. Dette er også årsaken for at vi søker minimum 25-30 
m under anleggene for å være sikre på at vi ikke svekker stedbundne tare-kolonier. 
Hvordan fugl, sjøpattedyr og det marine økosystemet ellers vil påvirkes av anlegget, er usikkert. Anlegget vil ved 
daglig drift og eventuelle uhell kunne bidra med algemateriale som må brytes ned i miljøet, og slitasje på utstyr eller 
uhell kan bidra til en marin forsøpling. Nordi Ocean og Nordi-gruppen holder på med å utvikle sitt 
internkontrollsystem inkludert beredskaps- planer og risikovurderinger ved Nordi Lab og ved våre tare og tang 
konsesjoner. 
 
Det er også risiko for at det kan oppstå algesykdommer ved intensiv dyrking. ARCTIC SEAWEED MODUL® er utviklet 
for å senkes ned på dybde 15-20 meter (brakkleggings mode). Hvor naturen gjør sin egen selvrensing av modulene 
før neste års sesong. Anlegg for taredyrking kan også tenkes å gi andre effekter, som under gitte forhold kan være 
positive for det marine miljøet. Alger tar opp næringssalter og kan redusere effekter av menneskeskapte utslipp. 
Tareområder er normalt habitat for en rekke marine dyr og fiskeyngel, og anlegget kan bidra til økt diversitet og 
næringsomsetning i et område. 
 
Dyrking av makroalger kan føre til spredning av genetisk materiale, men vi vil bruke lokale populasjoner til 
produksjonen. Vi forventer derfor ikke spredning av genmateriale som ikke naturlig forekommer i området. 
Lokaliteten har vannforekomsten Ålesund - ytre som resipient. (Jf. vannforskriften av 2006-12-15 nr 1446).  
 
Vi har siden 2018 vært oppmerksomme på tidligere miljøsynder fra Ålesund lufthavn og en gammel kommunal 
søppelfylling i Gjøsundmyrane, Vigra. Lokaliteten Vikane er tidligere undersøkt for miljøgifter (Eurofins) og 
havstraumer (Sub Aqua Tech) i 2017. Målinger ved 7 m dyp vart det målt gode straumforhold med 6,1 cm/s i snitt 
(0,12 kn). Som veksla hovedsakelig mellom nordlig og sørlig retning i løpet av måleperioden (November – 
Desember). Sterkest målte straum var 25,0 cm/s mot nord-nordaustlig retning.  
Ved lokalitet kartleggingen nå i 2022, har vi også utført ny strømmåling ved lokaliteten Synesvikane: 62° 31.898' N; 
006° 01.194' Ø i perioden februar – mars 2022. Maksstrøm er vurdert som svært sterk for Synesvikane – 66.3 cm/s 
(SV). Gjennomsnittlig strøm er vurdert som svært sterk og vannutskiftningen er vurdert som god. Vår faglig 
konklusjon er at området er godt egnet til makroalge dyrkning med tilgang på næringsrik havstraumer fra storhavet 
inn Synesvikane. Se vedlagt Åkerblå strømmåling rapport. 
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Grunnforholda rundt Ålesund Lufthavn, Vigra 
Vi har nå merket oss bekymringen som Miljødirektoratet har til grunnforholda i og rundt Ålesund lufthavn. Og 
avrenningen som går til Blindheimsvika der forurensningen spres til sjø. Selv om dette blir vurdert som moderat eller 
lavt miljørisiko for våres aktivitet. Kan dette skade vårt omdømme både som merkevare, men ikke minst 
kundeoppfatning av vår bedrift og verdier.  
 
Tilstanden i vannforekomsten 
Vi har gjennomført vannprøver innen salinitet, næringsstoffer og tungmetaller etter egen protokoll ved flere av våre 
planlagte konsesjonsområder. Tilstanden i vannforekomsten er vurdert til å være svært gode basert på kartsystemet 
Yggdrasil, kartlag Akvakultur og kystvann tilstand. Se vedlagt Åkerblå vannprøve rapport 
 
Basert på dette kunnskapsgrunnlaget vurderes den nye lokaliteten for NFFFA 6 som egnet for taredyrkning innenfor 
forurensningslovens virkeområde. Etter NORDI’s vurdering foreligger det ikke særegne forhold ved lokaliteten som 
skulle tilsi at tiltaket får konsekvenser utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. 
 
NORDI vil utarbeide et overvåkningsprogram av anlegget og marine miljøet i og rundt området. Som også omfatter 
analyse av årets innhøstning for: 

• Jod 
• Tungmetaller 
• Næringsinnhold 

 

Naturverdier 
Naturverdier er vurdert basert på Miljødirektoratets kartverktøy Naturbase.  
Omsøkt anlegg grenser til Giske dyrelivsfredning. Dette er et område med dyrelivsfredning (artsvern) som igjen 
grenser til Giske fuglefredingsområde. Den eneste restriksjonen som gjeld for dette området er at alle fugle- og 
pattedyrarter er freda mot jakt- og fangst. Det er likevel tillate med jakt villmink etter viltlova med forskrifter. 
 
Marin verneplan (ikke vedtatt – intensjon innen 2024) 
Omsøkt anlegg ligger derimot i et foreslått marint verneområde. Med et forvaltningsansvar for mer enn to millioner 
kvadratkilometer havområde har Norge en internasjonal forpliktelse til å inneha oppdatert kunnskap om, forvalte og 
ivareta marint biologisk naturmangfold. Gjennom etablering av et antall marine verneområder, beskyttes 
representative områder med unike bunntopografiske og oseanografiske forhold, og dermed varierte og rike habitat, 
mot uønskete påvirkninger. Nordi Ocean med sin næringsinteresse overfor vår konsesjon Vikane 39017 har vi deltatt 
i arbeidsgruppa for marint vern i Giske. 
 
Akvaplan-Niva på oppdrag fra Statsforvaltaren utarbeidet et utkast til en verneplan for marint vern av Giske og for 
Griphølen og Remman. Rapportene oppsummerer kjent kunnskap om naturverdiene i områda, og kjem med forslag 
til referanseområde, dvs. område med strengere restriksjonsnivå enn basis restriksjonsnivå, jf. restriksjonstabell 
i utgreiingsprogrammet for Griphølen og Remman. Restriksjonstabellen er overførbar også til Giske. Arbeidsutkastet 
vil vi igjen drøfte og justere med aktuelle aktører i en eller flere runder. Målet er å arbeide seg fram mot et utkast 
som i størst mulig grad avveg og tar i vare omsyn til både bruk og vern i områda. 
 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal - Marint vern Giske - nyhetsbrev mars 2022 
Statsforvalteren er så godt som ferdig med dette arbeidet, og tar sikte på å presentere et arbeidsutkast til avgrensing 
inkl. sone med strengere restriksjonsnivå (i hovedsak forbud mot taretråling) i et arbeidsmøte våren 2022. 
Statsforvalteren prøver her å vege av omsyn til naturverdier mot taretrålnæringen sine råstoffbehov. 
Statsforvalteren ser derfor etter område som er representative for de naturforholda rådgivende utvalg løfter fram i 
si tilråding, innehar en variasjon i naturtyper med hovedvekt på tareskog, dekker ulike gradienter i djupner e.a., helst 
har tilknytning til eksisterende verneområde, og vurderer dem opp mot konfliktgrad med tarenæringen.  
Etter godkjenning derifra vil Statsforvalteren gjennomføre høring, inkl. høringsmøte. Deretter blir det å summere 
opp høringsmerknader og sende ei endelig tilråding til Miljødirektoratet.  
 

https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Verneomrade/marine-verneomrade/gripholen/fastsett-utgreiingsprogram-for-gripholen-og-remman/
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Restriksjonsnivå, jf. Restriksjonstabell i utgreiingsprogrammet for Griphølen og Remman 
 
Akvakultur og havbeite  
Forbod mot akvakultur er ut i frå rådgjevande utval sine tilrådingar lite aktuelt. Ved slutthandsaminga av dei ni 
marine verneområda som blei oppretta 23. juni 2020, blei det tatt inn i verneforskriftene ein spesifisert 
dispensasjonsheimel for akvakultur som ikkje er i strid med verneformålet. Klima- og miljødepartementet viste til at 
akvakultur er ei næring i rask utvikling, og at det i framtida kan vere mogleg at akvakultur kan sameinast med 
verneformålet i område der dette ikkje er aktuelt i dag. Ved eit eventuelt vernevedtak for Griphølen, vil derfor det 
mest sannsynlege utfallet vere at det blir tatt inn ein slik dispensasjonsheimel i verneforskrifta.  
 
For havbeite meiner Fylkesmannen ut i frå rådgjevande utval si tilråding at det er ønskjeleg med forbod, også sett i 
lys av at det er lite aktivitet og ikkje arealknappheit knytt til havbeite regionalt og nasjonalt.  
 
Vurdering av konsekvensar for akvakultur og havbeite vil basere seg på medverknad frå Fiskeridirektoratet, 
fylkeskommunen, kommunane og næringa sine representantar i verneplanarbeidet. Viktige moment i vurderinga vil 
vere potensialet for havbruksproduksjon i området, både ut frå dagens teknologi og sett i eit framtidsperspektiv, og 
mogleg tap av produksjon, arbeidsplassar, kommunale inntekter m.m. 
 
 
Giske foreslåtte marine verneområdet 
(lilla omriss). Eksisterende verneformer 
innenfor det foreslåtte marine 
verneområdet:  
 
1) Erkna naturreservat  
2) Langholmen naturreservat  
3) Molnes naturreservat  
4) Synesvågen naturreservat  
5) Rørvikvågen dyrefredningsområde 
6) Blindheimsvik dyrefredningsområde  
7) Giske fuglefredningsområde  
8) Giske dyrelivsfredning (Giskerevet).  
 
 
 
 
Kart modifisert fra https://kart.naturbase.no/. 
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*Referanseområde har som intensjon at det skal kunne brukes i forskning og overvåkning for forvaltning både i og 
utenfor verneområder. Man skal kunne sammenlikne status og utvikling i påvirkede og ikke-påvirkede områder. 
Forholdene må derfor være like og sammenlignbare i et referanseområde (hvor en aktivitet ikke er tillatt) med 
områder hvor aktiviteten er tillatt. Vern av referanseområder for overvåking og forskning gir anledning til å studere 
effekten av aktiviteter som fiskerier, akvakultur, taretråling, tangkutting, samt annen menneskelig aktivitet og hvilke 
effekter et verneområde kan ha på bestander og arter. 
 
Så vidt NORDI forstår foreslått verneplan vil omsøkt anlegg ligge i et referanseområde 1*. Hvor det ikke vil være 
aktuelt med vern mot akvakultur. Giske kommune kan gi dispensasjon for akvakultur som ikke er i strid med 
verneformålet. 
 
Marine naturtyper 
Kartlegging av marint biologisk mangfold er kartlagt etter DN-håndbok 19 og er publisert av Miljødirektoratet. 
I og rundt området hvor anleggene er tenkt plassert er det modulert flere områder med tareskoger kun med stortare 
forekomster. Dette er registret seint 2019 og NORDI antar dette er hensyntatt i forbindelse med utarbeidelse av 
Marint verneplan Giske.    
 
Fiskeri 
Fiskeriinteresser er vurdert basert på Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil, kartlag «Kystnære fiskeridata».  
Synesvikane er et område registret for aktive og passive redskap hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- 
og eller turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap: teiner, snurrevad, snurpenot eller 
reketrål. Det er registrert minimalt med yrkes-fiskeri i og rundt området fra 2011 til i dag; Hovedsakelig bunntrål 
etter stortare og notfiske etter sild i fartøygruppen 15 -18m. NORDI mener å ha hensyntatt fiskeriinteresser med å 
lokalisere området vest av registret aktivitet.  
 
Ferdsel i sjø 
Forholdet til ferdsel i fjorden er vurdert basert på angivelse av farled og farledsavgrensning som blant annet er 
tilgjengelig i kystinfo. Anlegget ligger ikke i konflikt med hovedled eller biled. Utenom ferdsel for fiskeri aktiverer i og 
rundt området. Anlegget blir merket iht gjeldene krav i akvakulturforskriften. 
 
Ferdsel i luft 
Anlegget vil ligge nært inntil innflygningen til Ålesund lufthavn. Avinor uttalte seg om muligheten for konflikt 
vedrørende tiltrekking av fugl ved konsesjonsbehandlingen for Vikane. Vi har ingen indikasjoner på økning av 
fugleaktivitet som følge at vi har økt aktiviteten i området. Men om dette vil utvikle seg til et problem vil vi iverksette 
avbøtende tiltak.   
 
Friluftsliv 
Så vidt NORDI kan se i Naturbase er det ikke gjort friluftskartlegging i denne delen av Giske kommune, og det er 
heller ikke registrert statlig sikrede friluftsområder.  
 
Annen akvakulturvirksomhet 
De nærmeste anleggene for akvakultur er følgende: 

• Gjøsundneset 40337 – 4,5 km kortest sjøvei unna mot øst (makroalger landanlegg) 

• Oksebåsen V 10181 - 6,3 km kortest sjøvei unna mot øst (matfisk, laks) 

• Røysa 12298 - 7,6 km kortest sjøvei unna mot øst (matfisk, laks) 
 
Kortes avstanden til matfiskanlegg for laks i sjø er 6,3 km. Mattilsynets veileder til andre matfiskanlegg er 5 km. Etter 
vår vurdering vil avstand, strøm- forhold og topografi i området innebære marginal risiko for smitte mellom 
lokalitetene. Et anlegg for dyrking av makroalger vil legge beslag på areal, og konstruksjoner vil sette preg på 
området.  
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Hvordan det marine økosystemet ellers vil påvirkes av anlegget, er usikkert. Anlegget vil ved daglig drift og 
eventuelle uhell kunne bidra med algemateriale som må brytes ned i miljøet, og slitasje på utstyr eller uhell kan 
bidra til marin forsøpling. Det er også risiko for at det kan oppstå algesykdommer ved intensiv dyrking. 
 
Taredyrking kan også tenkes å gi andre effekter, som under gitte forhold kan være positive for det marine miljøet. 
Alger tar opp næringssalter og kan redusere effekter av menneskeskapte utslipp. Tareområder er normalt habitat for 
en rekke marine dyr og fiskeyngel, og anlegget kan bidra til økt diversitet og næringsomsetning i et område. Dyrking 
av makroalger kan føre til spredning av genetisk materiale, NORDI vil bruke lokale populasjoner til produksjonen.  
 
Basert på tilgjengelig kunnskap vurderes det som lite sannsynlig at tiltaket vil føre til at tilstanden reduseres for 
nærliggende anlegg for makroalger eller vil påvirke naturområde negativt. Det er heller ikke kommet fram 
informasjon om spesielle naturverdier som tyder på uakseptabel risiko for skade som følge av det omsøkte anlegget. 
 
Lokal og regional samfunnsutvikling 
Nordi Ocean har konsesjon til å drive landbasert oppdrett av tang og tare på Gjøsundneset i Giske. Og tidligere tildelt 
konsesjon for dyrking av tang og tare i sjøen ved Vikane også i Giske kommune. 
Vi er etablert ved Laderberget 4 på Valderøya med vår NORDI Lab. Som gjør oss i stand til å starte dyrkning og 
foredling av flere arter innen makroalger. Vi vil ha foredlingskapasitet både for dyrket, men også høstet arter innen 
tang & tare og andre sjømat artikler. NORDI Lab er utviklet med kapasitet for frysing, fermentering og tørking hvor vi 
også har sikret oss utvidelse kapasitet, sentralt plassert med egen kai anlegg. Vi er nå i en prosess med Debio 
godkjennelse både for dyrkning og foredling, iht økologiforskriften.  
En kraftig opp skalering av taredyrkingsindustrien står på trappene langs norskekysten. Vi ønsker at dette skje på en 
bærekraftig måte for økosystemene i havet. Fakta er at tareskogen binder like mye CO2 per kvadratmeter som 
regnskogen. Produkter fra tang og tare kan bli en omfattende, global næring. Disse makroalgene kan bli brukt i mat, i 
medisiner, helsekost og kosmetikk, som biodrivstoff og som erstatning for plastprodukter fra fossilt råstoff. 
 
Etablering av en ny taredyrkingsindustri i Giske kommune og Ålesund kommune vil medføre økt matproduksjon, 
verdiskaping og sysselsetting i området. I tillegg til 4-6 nye arbeidsplasser direkte knyttet til lokalitetene viser 
erfaringer at akvakultur er blant de næringene som gir størst ringvirkninger i form av lokale/regionale innkjøp og 
sysselsetting i relatert virksomhet. Etableringen vil også bidra til å styrke et allerede sterkt marint kunnskapsmiljø i 
regionen. 
 
Oppsummering 
Et anlegg for dyrking av makroalger vil legge beslag på areal, og konstruksjoner vil sette preg 
på området. Hvordan fugl, sjøpattedyr og det marine økosystemet ellers vil påvirkes av anlegget, er usikkert. 
Anlegget vil ved daglig drift og eventuelle uhell kunne bidra med algemateriale som må brytes ned i miljøet, og 
slitasje på utstyr eller uhell kan bidra til marin forsøpling.  
Anlegg for taredyrking kan også tenkes å gi andre effekter, som under gitte forhold kan være positive for det marine 
miljøet. Alger tar opp næringssalter og kan redusere effekter av menneskeskapte utslipp. Tareområder er normalt 
habitat for en rekke marine dyr og fiskeyngel, og anlegget kan bidra til økt diversitet og næringsomsetning i et 
område. Det krever verken fôr, ferskvann, gjødsel eller sprøytemidler, og beslaglegger ikke verdifullt landareal. 
Mange arter kan brukes til å gjenvinne næringsstoffer som nitrogen og fosfor, binde karbon og samtidig restaurere 
havmiljøet. Å kombinere arter fra ulike nivåer i næringskjeden – såkalt «integrert havbruk» – kan gi ytterlige 
miljøgevinster. I 2018 anbefalte Havforskningsinstituttet: «De største bidragene til fremtidig økt marin 
matproduksjon må komme lavere i næringsnettet enn det som i dag praktiseres.» 
 
Mulige konflikter med andre brukere og interesser i kystsonen er forsøkt belyst i gjennomgangen ovenfor. NORDI 
kan ikke se at det er andre særlige forhold ved lokaliteten som tilsier behov for KU for denne søknaden.  
 
Grunnforholda og forurensning rundt Ålesund Lufthavn, Vigra er sterk bekymring for vår virksomhet og verdier. 
Dette vil skade vårt omdømme både som merkevare, men ikke minst kundeoppfatning av vår bedrift og våre 
immaterielle verdien. Vi ber derfor om et hastevedtak om omdisponering av NFFFA 6 lengre vest ut i Synesvikane.  
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Fra både regjeringen og akvakulturmyndighetene har det vært fremhevet at myndigheter og næring må jobbe 
sammen for å etablere nok akvakulturlokaliteter til å dekke næringens behov. Både hensyn til næringsvirksomheten, 
miljøhensyn og fiskehelse kan tilsi at det er behov for nye lokaliteter – eller endringer av eksisterende 
lokalitetsstruktur.  
 
Dispensasjon etter plan og bygningsloven er i mange tilfeller et egnet virkemiddel for å få på plass nye lokaliteter 
uten for mye tidsbruk. Hovedregelen i regelverket er at akuvakulturanlegg i sjø ikke kan tillates dersom dette er i 
strid med gjeldende kommuneplan/kystsoneplan eller reguleringsplan. Om et sjøområde ikke åpner for akvakultur 
kan det enten igangsettes planprosess for endring etter plan- og bygningslov – eller innvilges dispensasjon. Begge 
disse planverktøyene kan etter omstendighetene være aktuell for Giske kommunen. 
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