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SALMAR NORD AS 951661198 LOKALITET 15516 MÅRØYFJORD - VEDTAK 

OM BRAKKLEGGING   

 

Viser til vårt forhåndsvarsel av 07.04.2016 vedrørende brakklegging av lokalitet 

15516 Mårøyfjord på grunn av uakseptabel miljøtilstand. 

 

20.04.2016 mottok Firskeridirektoratet region Nord en uttalelse til forhåndsvarselet. 

Salmar Nord AS skriver i sin uttalelse at det skal gjennomføres en MOM-B 

undersøkelse på lokalitet Mårøyfjord i nærmeste fremtid. Videre står det at Salmar 

Nord AS skal splitte en merd fra Øyra til Kvitelv for å gi Mårøyfjord mer tid til 

restitusjon, samt å senke antall individer per merd og benytte de burene i anlegget 

som har best tilstand. Ut i fra siste innsendte driftsplan skal det settes ut fisk på 

Mårøyfjord i midten av august 2016 og neste MOM-B undersøkelse skal tas i oktober 

2016. 

 

Vurdering 

 

Ved siste MOM-B og utvidet MOM-B undersøkelse på lokalitet Mårøyfjord tatt 

23.09.2014 ble tilstanden under anlegget satt til 4. I henhold til NS 9410:2016 

kategoriseres lokalitetstilstand 4 som meget dårlig og at lokaliteten er overbelastet. 

Også i Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) betegnes 

miljøtilstand 4 som uakseptabel miljøtilstand. Det ble tatt en C-undersøkelse 

12.03.2015 der tilstanden i overgangs- og fjernsonen ble vurdert som god. Likevel gir 

ikke C-undersøkelsen et godt bilde av tilstanden under anlegget. I uttalelsen fra 

Salmar Nord AS står det at det skal gjennomføres en MOM-B undersøkelse på 

lokalitet Mårøyfjord i nærmeste fremtid, mens det i driftsplanen står at MOM-B skal 

tas i oktober 2016, to måneder etter utsett. Slik Fiskeridirektoratet region Nord 

vurderer det, og i henhold til akvakulturdriftforskriften § 36 annet ledd og NS 

9410:2016, kan ikke Salmar Nord AS sette ut fisk på lokalitet Mårøyfjord før 

lokaliteten har miljøtilstand 1 eller 2. Selskapets forslag om tiltak, som å splitte en 

merd fra Øyra til Kvitelv for å gi Mårøyfjord mer tid til restitusjon og å senke antall 
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individer per merd og benytte de burene i anlegget som har best tilstand, er i dette 

tilfellet ikke tilstrekkelig. Dette fordi forrige miljøundersøkelse viste miljøtilstand 4, 

noe som viser at lokaliteten er overbelastet, og det vil da ikke være forsvarlig å sette 

ut fisk før lokaliteten har miljøtilstand 1 eller 2. Fiskeridirektoratet region Nord 

mener derfor å pålegge brakklegging er rette tiltak. 

 

Vedtak 

 

Fiskeridirektoratet region Nord pålegger Salmar Nord AS å brakklegge lokaliteten 

15516 Mårøyfjord. Vedtak om brakklegging oppheves ikke før ny MOM-B 

undersøkelse viser at miljøtilstanden er i de høyeste tilstandskategoriene (tilstand 1 

eller 2). 

 

Hjemmel 

 

Vedtaket er hjemlet i akvakulturdriftforskriftens § 36 annet ledd som omhandler 

tiltak ved uakseptabel miljøtilstand. 

 

Klageadgang 

 

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 

tre uker fra det tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram til 

vedkommende part, se nærmere om dette i vedlagte klageskjema om rett til å klage 

over forvaltningsvedtak. 

 

I medhold av forvaltningslovens §27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at 

anledning til å klage er uttømmende benyttet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ernst Bolle 

fungerende seksjonssjef 

 

 

Ida Holsbø 

rådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Salmar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES 

 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 

Mattilsynet Region Nord Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

 

 

 

Vedlegg  

Klageskjema forvaltningsvedtak 
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