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Svar på deres henvendelse vedrørende vår søknad om dispensasjon fra
arealplanen, Gildeskål kommune
Vi ønsker først å rette opp i det som må være en misforståelse: Gildeskål Forskningsstasjon AS
(heretter Gifas) har på ingen måte søkt om en konsesjonsendring.
Vi forstår at det siktes til vår søknad om dispensasjon fra arealplanens A22 Leirvik, og skal i det
videre forsøke å svare på de punktene dere uttrykker bekymring for.
Økende slamforurensing på havbunnen. Vi ser ikke hvordan dette kan øke uten at produksjonen
øker. Anlegget er søkt flyttet, det er ikke snakk om å øke produksjonen på lokaliteten. Det vil
derfor ikke bli noe økt utslipp fra aktiviteten i anlegget.
Vi ønsker å legge til at vår drift er underlagt myndighetenes overvåkning, og at det hvert år tas
prøver som sikrer at ikke produksjonen i Leirvika er til skade for miljøet under og i nærheten av
anlegget. Fiskeridirektoratet er kontrollmyndigheten for dette, og de klassifiserer tilstanden under
norske oppdrettsanlegg på fire nivå, fra god til dårlig. Lokaliteten Leirvika har hele tiden vært
klassifisert som enten «god» eller «meget god». Det er derfor ingen grunn til bekymring med
dagens aktivitet. Vi skal ikke øke produksjonen på denne lokaliteten, kun forflytte anlegget og
endre lengderetningen det ligger.
Økende støyforurensning fordi anlegget kommer nærmere eiendommene. Dette stemmer ikke.
Etter omsøkt flytting vil selve anlegget ligge lengre fra land enn det gjør nå. Det vil legges ut 320
meter lengre mot nord, det er den største endringen. Fôrflåten vil ligge på samme sted som i dag.
Dagens plassering og endringen er tegnet inn på kartet i vår søknad, og som dere vil se vil altså
anlegget med omsøkt plassering ligge lengre fra land enn det gjør nå.
Det er utført støymålinger fra land i desember 2020, og når det kjøres full fôring viser målingene et
desibelnivå mellom 30 og 40 dB.
Vi ønsker også å legge til at med dagens plassering er det mulig å legge ut flere merder i anlegget,
mens det etter omsøkt flytting ikke kan legges ut flere. Dersom anlegget blir liggende slik som nå,
og vi har behov for flere merder i bruk, kan støynivået øke noe, da det vil bli flere merder som
fôres.

Visuell forurensning, da anlegget kommer nærmere og blir mer synlig. Her kan vi bare vise til at
dette området er avsatt til akvakultur i Gildeskål kommunes arealplan. I tillegg kan vi gjenta fra
tidligere avsnitt at anlegget ikke kommer nærmere land, tvert i mot. Hovedsakelig så er det søkt
om 6 ankerliner som er utenfor avsatt område, og de er vanskelig å se visuelt både fra sjøen og på
land.
Lysforurensning. Vi har ikke mer lys i anlegget enn det som kreves av myndighetene. Det er
blinkende lys på alle hjørnepunktene i anlegget av hensyn til skipstrafikken i nærområdet, og
fôrflåten har lys av HMS-hensyn for våre ansatte.
Å snu anlegget nord-sør vil føre til begrenset bruk av fritidsbåt og fritidsfiske langs kystlinjen
hvor fritidseiendommene i hovedsak ligger, også for allmennheten. Fra vår side er plasseringen
ønsket blant annet fordi vi vil benytte mindre av bredden i det avsatte akvakulturarealet i fjorden.
En større del av fjorden blir dermed tilgjengelig.
Vi understreker at en ny plassering av anlegget ikke vil hindre noens adkomst til sjøen fra
landsiden, eller bruk av fritidsbåt.
Verdiforringelse av fritidseiendommer. Vi har ingen grunn til å tro at verdien av
fritidseiendommene vil falle på grunn av en forflytning av et oppdrettsanlegg. Havbruksnæringen
er den største arbeidsgiveren i Gildeskål kommune, og det er 13 sjølokaliteter i drift i kommunen.
Slik har det vært i flere tiår, uten at verdien på fritidseiendommene i kommunen har falt i verdi.
Statistikken viser tvert i mot at verdien på fritidseiendommer både i Gildeskål og landsdelen
forøvrig har økt betydelig, også etter at havbruksnæringen ble en viktig levevei for kystens
befolkning.
Forringelse i bruken av fritidseiendommer. Dette er vanskelig for oss å mene noe om, da vår
søknad ikke handler om adkomst til fritidseiendom, hverken fra sjøen eller på land.
Redd for at dette er gradvis utvanning av opprinnelig konsesjon. Her kan vi bare repetere det vi
allerede har svart lengre opp, vår søknad handler ikke om konsesjonen, men en endring av hvilket
areal (innenfor det avsatte akvakulturarealet) som vi skal bruke til våre konsesjoner.
Vi har forståelse for at det tidvis kan oppleves sjenerende at vi har vår virksomhet i nærområdet,
men prøver det vi kan å tilrettelegge slik at vi kan leve i sameksistens. Dersom det er spørsmål om
vår virksomhet eller dere bare ønsker en generell orientering må dere veldig gjerne kontakte oss.
Når Covid-situasjonen er blitt bedre kan vi gjerne invitere dere til en omvisning i anlegget ved
anledning.
For oss i Gifas er målet en så god dialog som mulig med våre naboer. I denne saken har det vært
mange spørsmål, noe som kom litt overraskende på oss siden arealendringen fra vår side
oppfattes som en forbedring for allmennheten. Anlegget vil etter flytting ligge mindre til hinder for
folk enn det gjør nå. Det vil også legges lengre ut fra land, noe som igjen gjør at det blir mindre til
sjenanse for dem som bor på landsiden.
Med vennlig hilsen
Arve Storholm
Gildeskål Forskningsstasjon AS

