
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillegg søknad etablere akvakulturanlegg i Kipparfjorden, Hasvik kommune. 
 

Cermaq Norway AS (heretter Cermaq) ønsker å etablere et driftsområde på sørlig side av 
Sørøya i Hasvik kommune. Dette som ledd i selskapets fremtidsrettede strategi for kunne drive 
sine tillatelser optimalt i Finnmark og ambisjoner om å utnytte alle konsesjoner optimalt i forhold 
til bedrifts økonomi. Selskapet kjøpte ny tillatelse i 2018, og ønsker å tilrettelegge for å utnytte 
også denne. Cermaq søker å ekspandere ytterligere dersom forholdene ligger til rette for dette. 
På denne måte å skape nye, langsiktige og sikre arbeidsplasser tilknyttet sin virksomhet og 
ekspansjon. Ved etablering i Kipparfjorden med et anlegg av en slik størrelse vil normalt kunne 
gi 11 årsverk tilknyttet drift av lokaliteten. I tillegg handles mye lokalt og vil utløse ringvirkninger 
både lokalt og regionalt. 

Det er av kommunen innstilt positivt til denne etablering i vedtak i sak 2018/390-17 etter at 
Cermaq søkte om dispensasjon fra arealplanen (vedlegg 12). Tilsvarende vedtak ligger for 
fjorden vest for Kipparfjorden, Meltefjord der nødvendige undersøkelser er i avslutningsfase. 
Cermaq er svært tilfredse med kommunens positive innstilling og deres ønske om etablering i 
dette området. Virksomheten har i dag for få og godt egnede lokaliteter i området til kunne drive 
sine tillatelser optimalt. Flere av dagens lokaliteter viser ved miljøundersøkelser at de blir lett 
belastet av høy produksjon. Cermaq har en overordnet strategi drive bærekraftig på sine 
lokaliteter. Det er derfor ønskelig å få flere produksjonsområder slik at brakkleggingstid kan 
forlenges og gi mulighet for bedre koordinering utsett og sørge for mest mulig restitusjon av 
bunn før ny produksjon settes ut. Cermaq trenger gode og tilgjengelige lokaliteter for å kunne 
drive lønnsomt og på denne måte sikre gode lokale arbeidsplasser i kommunen. Cermaq ser 
det som meget gunstig kunne veksle mellom flere lokaliteter for kunne legge lokaliteter brakk i 
lengere perioder, dette er gunstig sett ut i fra et miljø- og fiskevelferds perspektiv som alltid er i 
fokus, samt behovet for å kunne drive lønnsom produksjon. 

Etableringen skal tilfredsstille framtidens oppdrett med større anleggsramme og merder, på 
denne måte sikre både miljø, bedre vannutskifting, fiskevelferd og optimal drift. Anlegget som er 
utredet er tilpasset dagens effektive driftsform og består av en dobbel rammefortøyning med 2 x 
6 bur, hvert på 90 x 90 meter. Det søkes samtidig om tillatelse til å etablere fôrflåte tilknyttet 
lokaliteten. Cermaq ønsker å søke om en plassering som vist på vedlegg 2-7. Ved å plassere 
anlegget som vist, vil en få god vannutskiftning i og under anlegget. Dette vil være svært positivt 
for fiskehelsen, samt føre til god bæreevne for den ønskede driften på lokaliteten. Det søkes om 
en MTB (maksimalt tillat biomasse) på 7560 tonn. Figur 2 viser omkringliggende lokaliteter 
registrert hos Fiskeridirektoratet. Opp sørøysundet er det Cermaq sine egne lokaliteter. Sør i 
Rognsundet drives lokaliteter av annet selskap.  
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Cermaq fremlegger søknad på et anlegg skissert i Figur 1. Ut fra kriterier er det utarbeidet kart 
med bunntopografi hvor anlegget med fortøyninger er inntegnet ut fra gjeldende posisjoner. 
Rammen som merdene fortøyes i er senket ned til 8 – 10 meter. Fortøyningsliner faller mot 
bunn til anker som ikke vil være til hinder for båttrafikk og alminnelig ferdsel ut over 
begrensningen akvakulturloven gir. Fortøyningsliner vil være merket på sjøkart og bli avklart 
med kystverket i søkeprosess samt at anlegget i overflaten merkes iht. myndighetskrav. 

 

Figur 1 Kipparfjorden gjengitt med flåte nordvest for anlegget. (Riktig målestokk, se vedlegg 3 og 4) 

 

Figur 2 Kipparfjorden lokalitet merket rødt kryss. Markeringer rundt omkringliggende akvakulturanlegg. Målestokk 

1:250 000. Kilde kart Fiskeridirektoratet 

 



 

 

Hjørnekoordinater for selve rammen og flåten er: 

Senterpkt flåte: N70°29,931 – Ø22°29,960 

 

Akvaplan-niva AS er engasjert for gjennomføring av nødvendige undersøkelser tilknyttet 
området i Kipparfjorden. Det er også bestilt og gjennomført en utvidet spredningsanlayse av 
lokaliteten, der målet er å få inkludert modellbasert sedimentering for god planlegging med 
hensyn på nye lokaliteter. Denne modellen tilkjennegir risikoområder for sedimentering på 
høyeste belastning og er et godt verktøy for videre miljøovervåking av lokaliteten. Arealet viser 
gode egenskaper for produksjon av laks og ørret. Miljøovervåkning gjennomføres på alle 
Cermaq sine anlegg iht miljøstandard NS 9410.2016, samt at Cermaq deltar i den frivillige 
miljøovervåkningen ASC (Aquaculture Stewardship Council), en global standard for 
miljøsertifisert havbruk. Ordningen har et eget omfattende miljøovervåkningsprogram. 
Ytterligere informasjon, se: https://www.asc-aqua.org/ 
 

 

Oppsummert:  

 Cermaq ønsker å styrke sin tilstedeværelse i Hasvik kommune. 

 Mulighet for 11 helårs årsverk ved drift nytt anlegg i Kipparfjorden 

 Miljøundersøkelsene viser at lokalitet har god kapasitet og egenskapene en søker. 

 Hasvik kommune har i vedtak stilt seg positiv til etableringen. 

 Lokalitet gir anledning til produksjonsøkning og bedre utnyttelse av Cermaq sine 
tillatelser. 

 Ringvirkninger vil skape utvikling og forutsigbarhet for lokalt og regionalt næringsliv. 

 Cermaq søker å etablere et driftsområde som også inkluderer nabofjorden Meltefjord. 

 
Cermaq ønsker med dette å søke på lokalitet Kipparfjorden på bakgrunn av vedlagt 
søknadsskjema og dets vedlegg. 

 

Kontaktperson hos Cermaq er Jonny Opdahl, mobil 951 77 617.  

For Cermaq Norway AS 

 

Jonny Opdahl (-S-) 
 
 
 

Senterpkt anlegg: N70°29,751 – Ø22°30,265 

Hjørnekoordinater rammen: 

N70°29,894 – Ø22°30,093 

N70°29,899 – Ø22°30,384 

N70°29,608 – Ø22°30,439 

N70°29,602 – Ø22°30,149 


