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EGENVURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I 

FORBINDELSE MED SØKNAD OM ETABLERING AV OPPDRETTS-

LOKALITETEN VEDBOTN I NORDKAPP KOMMUNE 
 

Denne egenvurderingen av behovet for konsekvensutredning ved etablering av 

oppdrettslokaliteten Vedbotn er laget i henhold til ”FOR 2009-06-26 nr 855: Forskrift om 

konsekvensutredninger.” Vurderingen tar utgangspunkt i forskriftens § 4 og beskriver vår 

vurdering av forholdet til de enkelte kriteriene i forskriften. 

 

a) Forhold til verdifulle eller verna natur- eller kulturmiljø. 

Det finnes ikke områder som er klassifisert som spesielt verdifulle eller verna landskap, 

naturmiljø eller kulturminner nær lokaliteten.  

b) Forhold til inngrepsfrie eller truede naturtyper. 

Området inneholder ikke inngrepsfrie eller truede naturområder eller arter.  

c) Forhold til friluftsliv. 

Området er ikke regnet som særlig viktig friluftsområde eller viktig vassdragsnært 

område, og anlegget vil heller ikke bidra til å hindre ferdsel til slike områder. 

d) Forhold til rikspolitiske bestemmelser. 

Utvidelse av lokaliteten kommer ikke i konflikt med rikspolitiske bestemmelser 

e) Forhold til samiske interesser. 

Lokaliteten ligger på vestsida av Porsangerfjorden i Nordkapp kommune. Området er 

brukt som reinbeite i sommerhalvåret. Etablering av lokaliteten vil likevel ikke være til 

hinder for reinbeite eller andre former for tradisjonell samisk næringutøvelse.  

f) Omdisponering av landbruks- eller naturområder. 

Utvidelse av lokaliteten innebærer ikke omdisponering av landbruks-, natur- eller 

friluftsområder. 

g) Forurensing av miljøet. 

All oppdrett av fisk innebærer utslipp av fôrspill, avføring og andre nedbrytnings-

produkter fra fisken til vannet. Lokaliteten ligger i et område med meget gode 

strømforhold, særlig er det sterk bunnstrøm, noe som er avgjørende for spredning/fjerning 

av utslipp. En vesentlig del av utslippene vil derfor fortløpende fjernes av strømmen. Noe 

organisk materiale kan likevel nå bunnen, der det vil sedimentere og nedbrytes av 

bunnfauna og bakteriesamfunn. Tilstanden til bunnsedimentet vil bli kontinuerlig 

overvåket ihht NS 9410, ”Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine 

akvakulturanlegg”. Ved eventuell negativ påvirkning av bunnsedimentet vil det i 

samarbeid med relevante miljømyndigheter bli utarbeidet et nytt tilpasset driftsopplegg for 

å unngå videre påvirkning.  

h) Fare for ras eller ulykker. 

Utvidelse av oppdrettslokaliteten medfører ikke fare for ras eller ulykker.  
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i) Forhold til folkehelse. 

Utvidelse av lokaliteten vil ikke innebære konsekvenser for befolkningens helse. 

j) Forhold til befolkningens tilgjengelighet til området. 

Utvidelse av lokaliteten vil ikke medføre reduksjon i befolkningens adgang til uteområder 

eller bygninger. 

k) Miljøvirkninger i andre stater. 

Utvidelse av lokaliteten vi ikke gi miljøvirkninger i andre stater. 

 

Det finnes allerede mange oppdrettslokaliteter i Norge som er like store som den det her 

søkes om, og med den omfattende restruktureringen som gjennomføres innenfor norsk 

akvakulturnæring i dag, blir det stadig flere store lokaliteter. Dette har sitt opphav i at det er 

økonomiske fordeler med stordrift i sjøanlegg, men er også et resultat av den økende kampen 

om plass i kystsonen. Et framtidig pålegg om inndeling av kysten i driftssoner, vil uunngåelig 

forsterke prosessen mot stadig større lokaliteter.  

 

Konklusjon 

Grieg Seafood Finnmark ser ikke at det er behov for konsekvensutredning i forbindelse 

med vår søknad om etablering av lokaliteten Vedbotn. 

 


