
NRS Farming AS 

Region Finnmark 

Postboks 1154 

N-9504 Alta 

 
Org.nr. 990 970 602 mva 

 
 
 
 

Bakgrunn for søknad om ny lokalitet Storbukt i Dønnesfjord.  

 
NRS Farming AS Region Finnmark (heretter kalt NRS) søker herved om ny Storbukt i Dønnesfjord 

i Hasvik kommune.  

 

Samlede vurderinger av lokaliteten indikerer gode produksjonsforhold og har tåleevne med hensyn 

til organisk belastning som vi her søker på.  

Målet for denne nye lokaliteten i Dønnesfjord er å gi de andre lokalitetene fjorden, spesielt 

Klubben og Næringsbukta lengst mulig brakklegging. Lengre brakklegging av lokalitetene er ofte 

positivt for havbunnen under lokalitetene. 

Storbukt er planlagt som en utsettslokalitet eller en avlastningslokalitet andre år i sjøen. Dvs. at en 

setter ut fisk på lokaliteten og lar den stå der til fisken er rundt 1 kg, eller produserer de siste par 

kiloen på denne lokaliteten. Dette avhengig av produksjonsmessige og miljømessige forhold. 

Fokus på fiskehelse, miljøforhold og anleggsinspeksjoner skal sikre god drift. 

 
NRS har siden 2014 drevet oppdrett i Dønnesfjord ved lokalitetene Børfjord, Klubben og 

Næringsbukta, og har etablert et oppdrettsområde der en driver generasjonsdrift på lokalitetene.  

Nå er det 2019- generasjon smolt som er satt ut i området, og planen er å holde på oddeltalsårene slik 

at neste utsett på lokalitetene i Dønnesfjord vil være våren 2021. 

 
NRS produksjon av matfisk følger GLOBAL G.A.P standarden. Vi er i dag også ASC- godkjent 

på tolv lokaliteter i Finnmark, da inkludert lokalitetene i Dønnesfjord. 

ASC-sertifisering er etablert av Aquaculture Stewardship Council (ASC). Standarden er regnet som 

verdens strengeste og er utarbeidet av WWF (http://www.asc-aqua.orq). ASC er et uavhengig 

sertifiseringsorgan og produkter med ASC-merket har oppfylt kravene i ASCs miljøstandard. 

Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på 

miljøet og samfunnet. En del av sertifiseringskravene inkluderer også åpenhet knyttet til driften. 

 
Bekjempelse og forebygging av lakselus er viktig for alle oppdrettere. Det jobbes kontinuerlig i 

næringen med forebyggende tiltak for å bekjempe lakselus. Bruk av luseskjørt og rognkjeks er noen 

av virkemidlene. 

NRS har tett dialog og samarbeid med de andre aktørene i Vest-Finnmark, Grieg og Cermaq når det 

gjelder koordinering av lakselusbekjempelse. Vi har en lusegruppe som i perioder har 

oppdateringsmøter hver 14 dag for status og planlegging ift lakselus. Bekjempelse av lakselus utføres 

i dag i større og større grad vha IMM- metoder (ikke-medikamentell behandling). 

 
Vi har i tillegg felles beredskapsplan ift rømming, der vi har gått sammen om felles beredskapsgarn- 

depoter. vi har som målsetning å hjelpe hverandre ift. en eventuell gjenfangst, «en for alle, alle for 

en». 

 

Per Magne Bølgen 

Regiondirektør  
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