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GIGANTE OFFSHORE AS – HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM NY LOKALITET 

FOR OPPDRETT AV TORSK. 

Sørfugløy grunneierlag og Sørfugløy velforening er gjort kjent med at der er søkt om etablering av ny 

lokalitet for oppdrett av torsk til kommersielt bruk på Fugløyvika i Gildeskål kommune. 

Den 7.sept. 2015 sendte vi våre bemerkninger til Gildeskål kommunes arbeide med Arealplan Sjø, og 

pr. i dag har vi ikke noen informasjon om at  planen er vedtatt.  Vi går ut fra at dersom planarbeidet 

skulle munne ut med at det aktuelle området ikke skal reguleres til havbruk, vil den angjeldende 

søknaden avvises uten ytterligere behandling. 

 

TIL SØKNADEN SKAL BEMERKES: 

Gytefelt for torsk: 

Det området det søkes om lokalitet i, er et gytefelt for torsk.    Dette har vi også anmerket i 

høringsuttalelsen til Arealplan sjø.   Området har i generasjoner vært benyttet for fiske av sei, torsk og 

uer for befolkningen i Gildeskål. 

Dersom man velger å godkjenne plassering av et oppdrettsanlegg for torsk i dette området, kan dette få 

store konsekvenser for bestanden av kysttorsk. 

Imidlertid vil det ikke være uproblematisk å klarere lokaliteten i Fugløyvika for oppdrett av torsk. Det 

gjelder selv om Gildeskål kommune fremdeles ikke har vedtatt en ny kystsoneplan der det aktuelle 

akvakulturområdet (A 23) er tatt ut. . Når det gjelder oppdrett av torsk kom det en forskriftsendring i 

2010, som tilsa at det ikke skulle gis tillatelse til oppdrett av torsk i gyteområder for vill torsk, se: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1799?q=akvakultur. Nærmere bestemt slås det i 

§ 7 fast: «Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom: a) det er miljømessig forsvarlig. Lokaliteter 

for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk;».  

Norges Fiskarlags høringsuttalelse i saken ligger til orientering her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e6bdeabb3347434ca38f2964178a4e64/norges-fiskarlag.pdf. 

I dette tilfellet er det kartlagt et viktig gytefelt for torsk i Fugløyvika, mindre enn 200 m fra den 

omsøkte oppdrettslokaliteten. Dette gyteområdet er også dokumentert i Fiskeridirektoratets   

kartdatabase.   Den omsøkte oppdrettslokaliteten ligger i et område som samme kartdatabase er 

registrert som et viktig oppvekst- og beiteområde for torsk, sei og hyse, samt et mye brukt 

fiskeområde. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1799?q=akvakultur
https://www.regjeringen.no/contentassets/e6bdeabb3347434ca38f2964178a4e64/norges-fiskarlag.pdf


  

Det kan kanskje også nevnes at fiskere i deler av landet mener innsigstorsk skyr områder med 

oppdrettsanlegg, slik at denne ikke lenger går inn på sine tradisjonelle gytefelt. Forsøk gjort av 

Fiskeriforskning / Nofima i Øksfjord rundt 2000 («lakseluktprosjektene») tydet på at dette kunne være 

riktig, men prosjektet ble aldri fullfinansiert. Per i dag er det fortsatt lite forskningsbasert kunnskap om 

denne problemstillingen.  

Det er også erfaring fra at torsk er mye mer utsatt for rømming fra anlegg enn annen fisk da den har en 

tendens til å gnage seg ut av sperringen. 

 

Lundefuglkolonien og Fugløya naturreservat. 

Plasseringen i det omsøkte området ligger tett opp til Fugløya naturreservat og er et område der 

lundefuglkolonien på Sørfugløy har sitt matfat.   Bestanden av lundefugl har vært for nedadgående de 

senere år, og det er vår oppfatning at plassering av oppdrettsanlegg i området der denne kolonien 

oppholder seg, vil være skadelig for lundefuglene.   Området ligger som kjent nært opp til 

naturreservatet og med den kunnskap man har om forurensing og annen forsøpling fra 

oppdrettsanlegg, synes dette uforenlig. 

For oss synes det forunderlig at mens deler av Fugløya og havområdet er regulert som naturreservat 

med til dels strenge regler for aktivitet og ferdsel både på hav og land, kan man plassere et 

oppdrettsanlegg tett opp til grensen til reservatet, og der fugler - som har sine reirområder innenfor 

reservatet - naturlig nok ferdes og har sin landingsplass på havet for å tilegne seg føde. 

Sørfugløy grunneierlag og Sørfugløy velforening forlanger at de aktuelle miljømyndigheter varsles om 

søknaden, og gjør en grundig kartlegging av hva dette vil ha å si for bestanden av lundefugl før man i 

det hele tatt vurderer søknaden. 

 

Forurensing/havari av anlegget. 

Oppsitterne på Fugløya er engstelige for den forurensingsfare som anlegget naturlig nok vil medføre.  

Det er kjent at ethvert oppdrettsanlegg medfører forurensing av havbunnen rundt anlegget, og dette vil 

påvirke miljøet . 

Området der anlegget tenkes plassert er det mest utsatte havområdet rundt Fugløya – da særlig i vestlig 

og nordvest vind – disse vindretningene er de fremherskende vinters tid.  Ved et havari under uvær fra 

den kanten vil følgelig restene bli bragt inn til områdene på Sørfugløy – og vil mest sannsynlig strande 

innenfor naturreservatet. 

 

Sluttkommentar: 

Det fremgår av mail utvekslingen mellom Gigante Offshore og Nordland fylkeskommune at Nordland 

fylkeskommune stiller seg spørrende til om det er torsk anlegget er ment for.   Etter det vi har bragt i 

erfaring, har ikke oppdrett av torsk vært regningssvarende i det hele tatt. 

 



Det nevnes at de 10 øverste meterne av tuben skal være lukket for å unngå problemet med lakselus.  

Også fylkeskommunen stiller seg spørrende til hvorfor man tar slike forbehold all den tid det søkes om 

oppdrett av torsk! 

Gigante Offshore AS svarer at «jeg holder fast om å søke om oppdrett av torsk».  For oss som legfolk 

på området kan det være vanskelig å forstå gangen i dette – kan det på noen måte være sånn at man 

søker om oppdrett av torsk for så å kunne endre dette dersom driften ikke svarer til forventningene, og 

kan endre anlegget til å være et lakseoppdrett ? 

Sørfugløy grunneierlag og Sørfugløy velforeningen ber om at de momenter vi har tatt opp ovenfor blir 

tatt i betraktning ved behandling av søknaden. 

 

 

Med hilsen 

Sørfugløy grunneierlag      Sørfugløy velforening 

 

 

………………………………..                                                    ……………………………. 

Anne Lise Ingebrigtsen      Karl Edvard Skavhaug 

 

 

 

 

  

 

 

 


