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Søknad om arealendring på Skogsholmen
Vega Sjøfarm søker om en arealendring på akvakulturlokaliteten Skogsholmen (33157) i Vega kommune. Skogsholmen skal
snart refortøyes, og må i den sammenheng oppdatere komponenter og struktur for å kunne fornye anleggssertifikatet. Vi er
pålagt å gjøre denne endringen på anlegget av hensyn til sikkerhet for anlegget (holdekraft fortøyninger). I denne
sammenheng ønsker vi også å ta i bruk mer moderne bur og flåte.

Detaljer om endringen som søkes
Endringene innebærer at selve anleggsrammen blir noe større. Vi går fra 12 stykk 70x70 bur, til 12 stykk 90x90 bur. Dette
medfører at anleggsrammen blir noe større. Rammen strekker seg 20 meter lenger på hver langside, og 130 meter lenger på
kortsiden i nord. Midtpunktet på anlegget blir dermed flyttet med 65 meter. Fortøyningene på anlegget har hovedsakelig kun
små endringer og holder dermed seg i samme område, men fortøyningene i nord strekker seg noe lenger.
Ny moderne flåte er bestilt for Skogsholmen, og skal etter planen tas i bruk etter refortøyningen av anlegget i tredje kvartal
2023. Flåten blir flyttet noe vestover fra dagens plassering, men er fortsatt stasjonert på sørsiden av anlegget. Fortøyningene
til flåten endrer seg også.
Disse omsøkte endringene finnes illustrert på figur 9 i kartvedlegget (vedlegg 3). Man kan også sammenligne figur 3 (omsøkt
anlegg) og 4 (dagens anlegg) for å se forskjellen mellom dagens og omsøkt anlegg.

Egenvurdering for behovet for konsekvens vurdering
I akvakultursøknader skal det vurderes hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som beskrevet, så
søkes det om en relativt liten arealendring. Flere av endringene tar sted under vann (fortøyninger), og vil dermed ikke kunne
ses over vann. Anleggsrammen vil ta noe mer plass i dag, noen fortøyninger vil strekke seg lenger og andre kortere.
Arealendringen vil ikke medføre endring på trafikk eller fiskeaktivitet i området pga. lang avstand fra disse. Alle endringene
skal være i samsvar med kommuneplanen. Siden endring på rammen er forholdsvis liten, så vil det ikke medføre noe
vesentlig endring i utslipp fra anlegget. Det er tatt MOM B-stasjoner for det nye området, se vedlegg 4B.
Oppsummert vurderes endringen som liten, derfor anses ikke et behov for konsekvens vurdering for arealendringen av
fortøyningene.

Kulturminner vurdering
Ifølge kulturminnesok.no, så er det ingen registrerte kulturminner med anlegget Skogsholmen. Det nærmeste registrerte
kulturminnet er over 2,5 km fra anlegget, se figur 1. Arealendringen vi søker vil ikke påvirke avstanden, og vil derfor ikke ha
noe å si for disse kulturminnene. Arealendringen vil ikke påvirke det visuelle bildet av landskapet i noen merkbar grad,
dessuten skjer flere av endringene under vann.

Figur 1: Kulturminnesøk sine registrerte kulturminner med Skogsholmen. Rødt kryss indikerer Skogsholmen anlegget sin plassering. Mørkeblå oggrønne
markeringer indikerer registrerte kulturminner.

Vurdering av behov for forundersøkelse
Ifølge «Veiledning til krav om forundersøkelser i henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad omakvakulturlokaliteter i Nordland,
Troms ogFinnmark fylker», så skal forundersøkelse utføres for anlegg hvor det søkes: etablering av ny lokalitet, vesentlige
endringer på eksisterende lokaliteter. For sistnevnte oppgis det eksempler på hva en vesentlig endring er: biomasseutvidelse,
arealendring der midtpunktet flyttes en gitt avstand, eller arealendringer som medfører endrede strømforhold og nytt
resipientområde. Som nevnt, vil anleggsrammen forbli litt større hvor midtpunktet endres med 65 meter. Det søkes ikke om
endring i biomasse. Arealendringen vil derfor ikke medføre noe vesentlig endring i utslipp fra anlegget, dermed er det heller
ikke behov for forundersøkelse for søkt endring.

Vurdering av risikoen ved omsøkt tiltak for sårbare arter rundt Skogsholmen
Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy, er det ingen registrerte korallforekomster eller andre sårbare arter med anlegget
Skogsholmen. Vi har drevet oppdrett på lokaliteten i flere år uten at vi har funnet koraller eller andre sårbare arter. Vårt
datterselskap Nova Master gjør refortøyningsarbeid for Nova Sea sine akvakulturanlegg (inkludert Tomma Laks og Vega
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Sjøfarm). Det brukes ROV videokamera når refortøyning og annet arbeid gjøres under vann. Om det skulle bli funnet noe
spesielt, vil vi blitt varslet. Vi har ansatte med flere års erfaring, hvor de har sett sjøbunn under flere anlegg.
Skogsholmen er innenfor verdensarvområdet på Vega som er kjent for sitt kulturlandskap med fiskeri og ærfugl tradisjoner.
I sammenheng med søknad om permanent utslippstillatelse, ble det satt i gang kartlegging og risikovurdering av sjøfugl
rundt Skogsholmen, rapporten ble ferdig i år. Rapporten viser blant annet at det var relativt lik fuglefauna i influensområdet
som i de etablerte referanseområdene, og at driften på anlegget ikke skremmer vekk sjøfugl - tvert imot er det mest
fugleaktivitet på dagtid når det er mest aktivitet på anlegget.
Over 250 meter fra anlegget er det registrert naturtyper som: bløtbunnsområder i strandsonen, skjellsand.
Vi anser dermed sannsynligheten for å finne koraller eller andre sårbare arter på Skogsholmen som liten siden endringene er
små fra det vi har i dag, og nær eksisterende fortøyninger hvor det ikke har vært funn av koraller eller andre sårbare arter.
Påvirkning på spesielle naturtyper og sjøfugl anses også som lav.

Oppsummering
Vega sjøfarm søker om en arealendring på anlegget Skogsholmen. Endringene trengs i sammenheng med at anlegget skal
refortøyes og moderniseres, og skal ikke medføre noe endring for interesser i nærheten av anlegget.
Ta kontakt med undertegnende om dere har spørsmål eller det trengs mer info for saksbehandlingen.

Med vennlig hilsen
Maren Elise Nyberg
Fagansvarlig miljø og myndigheter
NOVA SEA
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