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HaugeAquaFarmingAS

Daugstadvegen445

6392VIKEBUKT

Daugstad10. desember2019

Vestneskommune

Rådhuset

Brugata10

6390Vestnes

Søknadom dispensasjonfra InterkommunalPlanfor Romsdalsfjorden2017-2024.
Etableringav akvakultur lokalitet i Vestneskommune.

Bakgrunn

HaugeAquaAS(HA)ble etablert i desember2012avCatoLyngøy,Arthur Lyngøy(nåHafsarniAS)og
DahlRådgivningAS(AudunAndreasDahl).Disseer fortsatt hovedaksjonærer.

Selskapetsformål er å starte,eie,utvikleogdriveforretning innenakvakultur,utvikleny teknologi og
driverådgivning,nasjonaltog internasjonalt.Virksomhetenskaldrivesøkonomisk,sosialtog
miljømessigbærekraftig.

GjennomHA sitt datterselskapHaugeAquaSolutionAS(HAS,etablert i 2016), utviklervi ny teknologi
for produksjonavoppdrettsfiski sjøoginnsjø.Teknologiener kjent somEgget®, en flytendelukket
enhetsomtar bort farenfor rømmingoginfeksjonmedlakselus,oghvor enunngårutslippav
lakseluslarverogpartikulærtsedimenterbartmateriale til miljøet (slamogfôr).

HaugeAquasøkteom mørkegrønnkonsesjoni 2013.Dettevaren tildelingsrundefor konsesjoner
hvormyndighetenevektlatiltak mot rømming oglakselusspesielt.Søknadenble avslåtti første
omgang. Fiskeridirektoratetgjorde retildelingavén avkonsesjonenei 2017, ogdennegikktil Hauge
Aquai konkurransemed118andre søkere.Vedtaketble endeligi oktober2018.

Vilkårfor dennekonsesjonener følgende:

- Produksjoni lukket flytendeanleggfram til fiskenveier1 kg
- Brukavluseskjørtvedproduksjoni åpentanleggfra 1 til 5 kg(slaktevekt)
- Fettfinneklippingfor identifiseringavrømt fisk
- Kunnskapogerfaringersomblir høsteti brukavløsningeneskaldelesslikat det kommer

heleakvakulturnæringentil gode.

Konsesjonenvil bli driftet ut fra datterselskapetHaugeAquaFarmingAS(HAF,etablert 2018).
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Basertpåkonsernetsstrategimedå utvikle lukket teknologiogoppdrett, styrerHAFi retningav
flytendelukket produksjoni helesjøfasenfor laksen.Sålangter selskapetdeneneste
oppdrettsaktøreni Norgesomflaggerdette tydelig.Deter våroverbevisningat dette er viktig for å
sikreframtidentil hovedmotoreni norskoppdrett, somer oppdrett i denbeskyttedekystsonen.

Dersomvi skalrealiserekonsernetvisjonom oppdrett i Egget®i helesjøfasen, er det viktigå få prøvd
ut teknologieni egenproduksjon, ogslikhøsteerfaringerfor å kunneta nesteskritt. Tildette trenger
selskapetegnelokaliteter. HAFhar gjennomførtengrundigvurderingavaktuelt sjøarealsomer
tilgjengeligfor etableringavselskapetsgrønnekonsesjon.Foreliggendesøknader etter vårvurdering
det alternativetsombestforenerkravenetil engodlokalitet innenforoddetallsonen(sonefor
smoltutsetti oddetallsår), medhensynettil andresamfunnsinteresser.

I jaktenpåegnetsjøareal,vistedet segsnartat arealalleredeavsatttil akvakulturvar lite egnet.
Hovedgrunnentil dette er avstandskravtil annenakvakulturvirksomhet, soneinndelingfor
smoltutsett, eller at arealeneer avsattmedtankepå tradisjonellmerdteknologi.Selskapeter derfor
henvisttil å søkedispensasjonfra eksisterendesjøarealplanfor å realisereenetableringi
Romsdalsfjordregionen.

Nærmereom bakgrunnenfor HAFsinsøknadom dispensasjon

Norskoppdrettsnæringtrengerenny driftsform somfjerner risikofor rømmingogspredningav
lakselus.Hensynettil ville lakse- ogørret populasjonerer sentralt i dette bildet. Dagensmetoder for
å ivaretadette hensyneter mangelfulle,ogbehandlingsmetodenemot luspåføreroppdrettsfisken
storepåkjenninger.Somfølgeavrømming,lakselusogdelsutslipptil miljøet,har det oppstått slitasje
i relasjonenmellomoppdrettsnæringenogøvrigesamfunnsinteresser.

HvilkenforskjellgjørEgget®?

1. Egg-teknologienhindrerutslippavlakselus.Vannettas inn i bunnenavkonstruksjonen,
dvs.underdet såkalte«lusebeltet».Dettehindrerat fiskeni Egget®blir vert for lusaogat
luskanreprodusere.Konsekvensener at det ikkeslippesut luselarverfra Egget®.

2. Egg-konstruksjonener byggeti sandwichkompositt,et materialesomrepresenterer
fasterobusteveggertilsvarendedet en finner i hurtigbåt-skrog.Vannetsomtasinn, går
gjennomen dobbelbarriereogtilsvarendegjelderfor utløpet.Selvom enbarriereskulle
bli brutt, er det fortsatt ett stålgitterigjen.Konsekvensener at det ikkekanrømmefisk
fra Egget®.

3. Eggteknologiensamleropp sedimenterbartorganiskmateriale.Dettebetyr at enkan
produseresammemengdefiskpåfærre lokaliteterogøkeutnyttelsenavarealetsomer
tildelt til akvakultur.Organiskrestråstoffbehandlestil cirka30%tørrstoffprosentogvil
inngåi nedstrømsverdikjeder.

4. Eggteknologiengir bedrefiskehelseogfiskevelferd.Detetablereset stabilt og
kontrollert produksjonsmiljøi Egget®.Konsekvensener lavdødelighetoggod
fiskevelferd.Detteer godtdokumenterti publikasjonerfor lukket teknologi.
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I dagdør20%avfiskenmellomutsett ogslakting,eller om lag60millioner fisk for hver
årsklasse.Dennefiskenkunneblitt 5 kg.Detteer myemat, ogrepresentereret etisk,
ressursmessigogøkonomiskproblem.

5. Eggteknologiengir økt fôrutnyttelseogkontroll påfôringenfordi alt fôrspill blir synligi
bunnenpåenheten.Fôrer denviktigsteressursensominngåri fiskeoppdrettogutgjør
cirka50%avproduksjonskosten.Dettehar betydningfor økonomi,ressursutnyttelseog
klima.

6. Eggteknologienleggervektpået vennligdesignmeden estetiskogfunksjonell
utforming.Egget®ønskergjennomet unikt designå kommunisereogdokumentereenny
standardfor bærekraftigoppdrett bådetil lokalsamfunn,storsamfunnogkonsument.

7. Eggteknologiener enønsketutviklingfra regionaleognasjonalemyndigheter.Egget®
somkonsepthar derfor fått tildelt seksutviklingskonsesjonergjennomet
samarbeidsprosjektmedMowi. Forutendette har HaugeAquablitt tildelt én
mørkegrønnkonsesjon.Realiseringavteknologienservi derfor påsomet nasjonalt
oppdrag.

Egget®byggerframtid for dennetype næringsvirksomhetoggir forutsigbarheti forhold til samfunn,
natur ogmiljøsamtidigsomfiskensvelferd,konkurransekraftog lokalverdiskapningivaretas.

Produksjonsstrategi

Konsesjonsvilkåreneforutsetter ikke brukavEggteknologien,daEgget®ikkeble lansertfør i 2015.
Mensiden«liv og lære»måhengesammen,såer Egget®vårt teknologivalgfor å oppfylle
konsesjonsvilkåreneom flytene lukketanleggfram til fiskener 1 kg.

HASprosjekterernåenpilot på2000m3, medplanlagtbyggestarti Januar2020, ogsomkanvære
klar for mottak avfiskpålokalitet Dragnesvåren2021. Sedimenterbartpartikulærtmaterialevil bli
samletopp ogkonsentrerti egenenhet.

Etter1 kgblir fiskensatt ut i tradisjonellemerderpåmontertskjørtsombeskyttermot lusepåslag, og
vi har inngått avtaleom leveringavScais®fra ProphylaxiaPheromonesASpåDaugstad. Lusaholder
til i øvredel avvannsøylen. Scais®er et naturprodukt,somforstyrrer luktsignalenesomlakselusa
benytter for å finne fram til laksensomvert. Dermedfår ikkelusaetablert segpålaksen.Produktet
er utviklet på lokaliteteneGjermundnesogSeterneseti Romsdalsfjorden, ogharsålangtgitt gode
resultater.

Viskulleønskeat HAevnetå løfte flere storeEgg,slikat heleproduksjonkunnegått lukket fra første
driftsår.Imidlertid måEggetsomteknologiutprøvesogevt feil mågjøresi småskala,avhensyntil
bådeøkonomiskogbiologiskrisiko.Førsteskritt blir derfor postsmoltEgget®,i kombinasjonmed
oppgradertåpenmerd teknologi(bilde1). Men selskapetsvisjonogretningstår fast, jmf bilde2.
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Bilde1: Egget®

Mer informasjonom selskapogteknologifinner
derepåwww.haugeaqua.comogVideoom Egget®

Bilde2: HaugeAquasinvisjonfor
produksjonav laksi denbeskyttede
kystsonen

Lokalitetsvalg

Romsdalsfjordener inndelt i produksjonssoner, hvoren setterut smolt i henholdsvisoddetalssoner
ogpartallssoner.

Etableringavlokalitet for oppdrett er underlagtegnekravfra sektormyndighetene. Vihar ferdigstilt
miljøundersøkelsersomensliketableringkreverfor 3 lokaliteter i Romsdalsfjord-regionen. Detteer
Geilbuktai Langfjordeni Raumakommune(lukketproduksjoni helesjøfase), VeøyaSøri Molde
kommune(lukketproduksjontil 1 kg,deretter åpen), ogDragneseti Vestneskommune(lukket
produksjontil 1 kg,deretter åpen).

Dragneseti Vestneskommunehar vist segsomen egnetlokalitet, ogvi er kjent medat dennehar
blitt benyttet til akvakulturformåltidligere(ref. Fiskeridirektoratetskartverk). Bilde 3 viserarealsom
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søkestil akvakulturformål (blåramme), samtplasseringavrammefortøyningavet oppdrettsanlegg
(7 meter dybde, grønn ramme).Ankersystemkommeri tillegg. Tabell1 visergeografiskekoordinater
for området,tabell2 visergeografiskekoordinaterfor rammefortøyning (200meter x 300meter).

Bilde3: LokalitetDragnes– HaugeAqua
FarmingAS,oddetallsone(blåramme). Grønn
firkant viserrammefortøyningpå7 m dybde,
hvorEgg/merdervil liggeinnenfor.Mørk blå
linjer er sektorlinjefarledmedtilhørende
stipletsikkerhetssone.

Lokalitetenhargodvannutskiftingogdet er goderesipientforholdfor de åpnemerdene. Dybde
varierermellom50 og100 m.

Eggteknologiener avhengigavtilført strøm,ogdette liggertil rette fra eksisterendelinjenett i
strandsonen påDragneset.

Tabell1: Geografiskekoordinaterfor søknadomarealtil
akvakulturformåli Vestneskommune

N 62º 39.134̀ Ø6º 48.306̀

N 62º 39.246̀ Ø6º 48.404̀

N 62º 39.220̀ E6º 48.962̀

N 62º 38.947̀ Ø6º 49.453̀

N 62º 38.871̀ Ø6º 49.082̀
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Tabell2: Geografiskekoordinaterfor rammefortøyning
lokalitet Dragneset i Vestneskommune

N62º 39.019̀ Ø6º 49.317̀

N62º 39.143̀ Ø6º 49.091̀

N62º 39.075̀ Ø6º 48.909̀

N62º 38.951̀ Ø6º 49.135̀

Deter ogsåhensyntattKystverketskravtil sektorlinjernårdet gjeldernavigasjonogsikkerhet.

Hvorfor Romsdalsfjord-regionen?

Produksjonsområder

Norgeer delt inn i produksjonsområderavmyndighetene,ogdisseområdenehar fått tre typer
signalfarge.«Trafikklyssystemet»somdet har blitt hetende,regulerertildelingavny vekst,eller i
verstefall nedregulererproduksjoneni belastedeområder.Fargekodenebestemmesutfra det
miljøavtrykketsomnæringensetter i det aktuelleproduksjonsområdet.

(ref https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-16-61).

Rødfargebetyr 6 %reduksjoni produksjonskapasitet
(MTB– maksimalttillat biomasse,780tonn pr konsesjon),
gul fargebetyr uforandretproduksjonskapasitet,oggrønn
fargebetyr mulighetfor 6 %økningi
produksjonskapasitet.Bilde4 viserhvilkenfargede ulike
deleneavkystenhar.ForstrekningenKarmøytil Stadt,er
det rødsone.HaugeAquafikk tildelt mørkegrønn
konsesjoni november2018.Plasseringavkonsesjoneni
rødsonevillepåførtHAFen6 %reduksjoni MTB. Dette
villeværeen dårligforvaltning avaksjonærverdierogden
tilliten somsamfunnethar gitt HAveddennetildelingen.
Sidenenavgrunnleggerneer bosatt i Ålesund,bleMøre
ogRomsdalaktuelt fylke for dennyekonsesjonen.Denne
sonenhar statusgul,det vil siuendret
produksjonskapasitet.

Bilde4: Produksjonsområderi Norge
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Driftssamarbeid

SidenHAFhar bareenkonsesjon,er det økonomiskefundamentetfor å etablereet egetfullverdig
driftsapparatsvakt.Enbørhellersøkesamarbeidmedandreaktører.Vi fant et slikt samarbeidmed
ProphylaxiaAS(Px)i Vestnes.Detteselskapethar enFoU-konsesjon(midlertidig)somdedrifter på
Seterneseti MoldekommuneogGjermundnesi Vestneskommune.Kriteriersomselskapsstørrelse,
driftskompetanse,biologiskkompetanseogproduksjonsstrategivarviktig for at valgetfalt påPx.Vi
ønskerogsåå hareell innflytelseoverdrift, dadet er viktig for ossåhøstekunnskapom dennei en
reell produksjonssituasjon.SamarbeidetmedPxer etablert fra sommeren2019.Dersomenskaldra
nytte avdriftssamarbeid,mådriften i HAFværelokaliserti rimelignærhettil Pxsindrift.

Konsesjonsvilkår

Denmørkegrønnekonsesjonener underlagtsærligstrengevilkårmedhensyntil rømmingog
lakselus.Detteer vilkårsomgjørdet dyrereå produserelaksenni normalekonsesjoner.Allesom
skaldrifte sammenmedHAFpåsammelokalitet, vil bli underlagtdesammekravenesomvår
mørkegrønnekonsesjon.Detgjørat HAFikkeer spesieltvelkommenpåhvilkensomhelst lokalitet for
et driftssamarbeid.Selskapetmåderfor søkeegnelokaliteter.Men samtidigbørdisseværelokalisert
i fornuftig avstandfra vårsamarbeidspartner Px.

Soneinndelingi Romsdalsfjorden

Romsdalsfjordener inndelt i brakkleggingssoner.Bilde5 viserhvordandette er organiserti dag.Blå
soneer partallssone.Detbetyr at ensetter ut fisk i dennesoneni partallsår.Gulsoneer
oddetallssone,hvor fiskblir satt ut i oddetallsår.Soneneåpnestil engitt dato ogstengestil engitt
dato.Etterstengningskalsonenværetømt for fisk(brakklegging),fram til denåpnerigjen.Sonen
mellomblåoggulsone,fungerersombuffersonefor å forhindreoverføringavsmitte mellom
sonene.

DersomHAFskalkunneetableresegi Romsdalsfjord-regionen,trengerselskapetminimumèn
oddetallslokalitet ogèn partallslokalitet.
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Bilde5: Soneinndelingfor smoltutsett i
Romsdalsfjorden

Øvrigarealtil akvakulturi arealplan

HAFhar gjennomførtengrundigvurderingavaktuelt sjøarealsomer tilgjengeligfor etableringav
selskapetsgrønnekonsesjon.Foreliggendesøknader etter vårvurderingdet alternativetsombest
forenerkravenetil engodlokalitet innenforoddetallsonenmedhensynettil andre
samfunnsinteresser.

I jaktenpåegnetsjøareal,vistedet segsnartat arealalleredeavsatttil akvakulturvar lite egnet.
Hovedgrunnentil dette er avstandskravtil annenakvakulturvirksomheteller at arealeneer avsatt
medtankepåtradisjonellmerdteknologi.Selskapeter derfor henvisttil å søkedispensasjonfra
eksisterendeplannoesomgjørprosessenmer krevende.Forordensskyldtar vi medenredegjørelse
avarbeidsprosessensamtbegrunnelsefor hvorfor selskapetikkehar kunnetgjøresegnytte avavsatt
areal.

ForøvrigskalHaugeAquaFarmingsørgefor å deltaaktivt i utformingavarealplanenvedneste
rullering.

Deter avsattareali indredel avRomsdalsfjorden,somer en nasjonallaksefjord. Pådisselokalitetene
er det ikketillat å drivemedoppdrett avlaksogørret, baremarinearter.

Bilde6 viserMidfjorden,ogfelt medfargeviserarealutredet for akvakulturformål.Arealsom
alleredeer i bruk avandreoppdrettsselskaper ikkevist.Rødefelt viserarealsomer definert som
ikkeegnetavmyndighetene,mensgrønnefelt er aktuelle.Lokalitet Klauset(rød)i Misundkommune
er avMattilsynetunderkjentsomlokalitet for produksjonavlakspågrunnavat denikkeoppfyller
avstandskravtil stamfiskanleggfor kveite.Detsammegjørseggjeldenefor lokalitet Bogen(grønn).
Detteer ogsåen lokalitet somvil forringeeffektenavbuffersonensomsmittebarrieremellom
sonene.
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Bilde6: Midfjorden.Feltmedfargeviserareal
utredet for akvakulturformål.Rødefelt viser
arealsomer definertsomikkeegnetav
myndighetene.LokalitetBogen(grønn)
oppfyllerikkeavstandskravtil stamfiskanlegg
for kveitepå Sør-Heggdal.Detteer ogsåen
lokalitet somvil forringeeffektenav
buffersonenmellomsonenefor oddetallsutsett
ogpartallsutsett.

Bilde7 viserytre del avRomsdalsfjorden,ogfelt medfargeviserarealutredet for akvakulturformål.
Arealsomalleredeer i brukavandreoppdrettsselskaper ikkevist.Rødefelt viserarealsomer
definert somikkeegnetavmyndighetene,mensgrønnefelt er aktuelle.

LokalitetKormeset(grønn)vedVågstrandaliggerfor nært stamfiskanleggfor laks,ogenetablering
her harstort potensialfor smittespredningnasjonalt,gjennomstamfiskog rogn.

Veøynord (Mo-A-1 Veøy)liggeri oddetallssoneogarealplanenforutsetter at brukerstatter lokalitet
Seternesetnord for Sekken.Seternesetdisponeresi dagavSalmarFarmingogPx.Lokalitetenkani
tilleggikkekombineresmedlokaliteter i oddetallssoneni Midfjorden, for dablir det bareutsett av
fiskannethvert år.

Eggeter avhengigavlandstrøm,ogVeøynord vil utløsefor høyekostnaderknyttet til dette, medca
2-3 km medsjøkabel.Alternativeter drift meddieselaggregatsomer klimamessiguønsketogmed
tilhørendestøy.Etableringvil etter vårt synværevisueltogstøymessigforringendefor
landskapsvernområdeogfriluftsliv påVeøya.

Lokalitetener ogsåværmessigutsatt, medlangstrøklengdefra nordvestligretning(ca24km),enav
demestværhardevindretningene.Detteer derfor ikkeen ideell lokalitet for det førstepostsmolt
Egget(2000m3), somer langtmindreennstorskalaEgget(20000m3).

Lokalitetenharstor risikofor marinarkeologiskefunn knyttet til slagetvedSekkeni 1162.
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Bilde7: Romsdalsfjorden.
Feltmedfargeviserarealutredet for
akvakulturformål.Rødefelt viserarealsomer
definertsomikkeegnetav myndighetene,mens
grønnefelt er aktuelle.LokalitetKormeset
(grønn)vedVågstrandaliggerfor nært
stamfiskanleggfor laks.Sevurderingerfor Veøy
nord(Mo-A-1 Veøy)i tekst.

Bilde8 viserLangfjorden,og felt medgul fargeviserarealavsattfor akvakulturformåli arealplan.
Arealsomalleredeer i brukavandreoppdrettsselskaper ikkevist.Enkanikkeoppdrette laksefiski
Langfjorden,medunntakavSandnesbukta,somharstamfiskfor SalmarFarming.Arealavsatter for
oppdrett avmarinfisk.

Dersomen leggertil grunnendispensasjonfor etableringmedoppdrett avlaksi Langfjorden,vil
avstandskravsatt avFiskeridirektoratetogMattilsynetgi føringerfor hvilkelokalitetersomer
søkbare.
Ra-8 Mork lengstute i Langfjorden,liggerfor nært kultiveringsanleggetfor vill laksefiskpåHerje(<5
km).Lokalitetener derfor ikkeegnetpågrunnavavstandskrav.

N-A-2 GamsgrøogN-A-3 Trollmyrinnersti Langfjordenhar mindreenn5 km fra stamfisklokaliteten
til SalmarFarmingpåSandnesbukta.Lokaliteteneer derfor ikkeegnetpågrunnavavstandskrav.

Geilbukta(Ra-9 Mittet) er egnet.Men ville lakse- ogørret populasjonertilhørendeelveneMittet,
Visa,EiraogAuramåtashensyntil. HAFsøkte Raumakommuneom dispensasjonfra arealplanen,
medforutsetningom å drive lukketproduksjoni helesjøfasen.Planutvalgeti Rauma kommunegikk
enstemmiginn for å gi dispensasjoni november2019. Behandlinghossektormyndighetergjenstår,
menom det gistillatelsevil dennelokalitetenførst tasi bruknår HAFhar fått økt konsesjonsvolum,
oghøstettilstrekkeligerfaringmedEgg-teknologientil at oppskaleringkanfinne sted.Lokalitetenkan
fungeresompartallslokaliteteller oddetallslokalitet,nårdentid kommer.
HAFmåderfor finnepartallslokalitetogoddetallslokalitetutenfor Langfjordenfor drift avsin
mørkegrønnekonsesjoni førstedriftsfase. Detteble ogsåvektlagti Vestneskommunesitt
høringssvartil etableringenpåGeilbukta(ref 18648/2019Vestneskommune).
Fordette formål harHAFsøktom etableringpåVeøyasør(dispensasjonfra sjøarealplan)ogsøkernå
etableringpåDragneset.
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Bilde8: Langfjorden.Feltmedgul fargeviserarealavsatt for akvakulturformåli arealplan.Grøntarealer R-A-9
Mittet , hvorenfinner lokalitet Geilbukta.Raumakommunehar gitt dispensasjonfra arealplantil lukket
produksjonav laksefiskpå Geilbukta. Søknadom etableringmedlakseproduksjonpå Geilbuktaer til behandling
hossektormyndigheter.Øvrigarealer avsatt for oppdrettavmarin fisk.Enkanikkeoppdrettelaksefiski
Langfjorden,medunntakavSandnesbukta,somhar stamfiskfor SalmarFarming.

Nærmereom Dragnesetsinegnethet i forhold til regulatoriskekrav

Disseforhold vil bli vurdert nærmereavsektormyndigheteneFiskeridirektoratet,Fylkesmannen,
MattilsynetogKystverket.

Dragnesetkanbrakkleggessamtidigsomøvrigelokaliteter i oddetallssoneni Midfjorden (Myraneog
Juvikam.fl.). Avstandtil øvrigeakvakulturanleggfor lakser mellom4-6 km. Dette tilfredsstillerkravtil
avstandmellomanleggi sammebrakkleggingssone.Dettebetyr at smoltutsettbarekanskje i
oddetallsårfor dennelokaliteten.

Avstandtil stamfiskanleggfor kveitepåSør-Heggdaler ca4 km.Detteer mindreenndegenerelle
avstandskravsatt avMattilsynet, somer 5 km. Imidlertider DragnesetogSør-Heggdalplasserti to
ulikestrømsystemeri fjorden, ogHAFvurdererdet derfor somenakseptabelbiologiskrisiko, ogtror
at Mattilsynetogsåkandeledennevurderingen.

Avstandtil låssettingsplasssørfor Gjelsteinholmen er ca1 km. Detteer mindreennde generelle
avstandskravsatt avMattilsynet,somer 1,5km.Enmindreforskyvningavlåssettingerinnover
TomrefjordenlangsGjelsteinstrandavil kunneløsedette. Tomrefjordenhar i tilleggto andre
lokaliteter for låssetting. Vi tror det er muligå kommetil enighetmedfiskeriinteresserknyttet til
dette spørsmålet.
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Gjelsteinelvaer ca1 km sørfor lokalitet Dragnes.Elvaharca300m medlakseførendestrekning,og
det er registrertmedørretstammesommåtashensyntil. Deter ikketilgjengeligfangstdatafra
laksefiske,eller oppgitt gytebestandsmålfor laks.Mattilsynetstiller kravom 2,5km fra viktige
lakseførendevassdrag.Vi forstårdet slikat Gjelsteinelvaikkeer definert somet viktig lakseførende
vassdrag,ogslikrepresentererenakseptabelrisikofor HAFsinetablering.

Motsatt, vil HAFsindriftsform medlukketproduksjonfram til 1 kg,bruk avskjørtogScaisteknologi,
samtenbegrensetbiomasse(enkonsesjonmed780tonn maksimalttillat biomasse)være
akseptabeltrisikofor vill anadromfisksomgyter i Gjelsteinelva,i forhold til lakselusogrømming.For
det tilfellet at lokaliteteni framtidenskalutvideproduksjonen,kommerdette til å skjemedlukket
produksjon(ikkeutslippavlakseluseller rømming).

Dragnesethar tidligereværtgodkjentfor produksjonavlaksogørret, ogdet er tidligeregjort
vurderingerknyttet til dette temasomhar konkludertmedenakseptabelrisiko.Dengangvardet
etableringmedbareåpnemerder.

Miljøundersøkelseri 2019viserat Dragneseter ensværtgodtegnetlokalitet for oppdrett avfisk.

Lokalitetenkanetableresmedtilstrekkeligsikkerhetssonetil farledsektorlinjerfor skipstrafikk.

Tabell3 viserhvordanHAFvurdererforhold til øvrigetemasomer beskreveti Plan.

Tabell3: HAFsinvurderingav temaer beskreveti Planknyttet til etableringavakvakulturlokalitetpåDragneset

Tema Vurderingfra HAF
Annensjøbasertnæringoginfrastruktur InteraksjonmedhytteutleiepåNeset

(Gjelsteinvegen), sombenytter sjøtil
rekreasjonsformål.Dialogmøtemed
næringsaktørkanavklartedette nærmere.
Ingeninteraksjonmedsjøbasertinfrastruktur,
gitt brukavsektorlinjermedsikkerhetssonerfor
navigasjon.

Bosettingogbebyggelse Anlegger synligfor spredtbebyggelsepåNeset
(avstandca400m) ogDragneset(avstandca1
km).

Farled/Ferdsel Akvakulturlova§ 18.Fiske- og ferdselsforbud:
Deter forbudt å [--] å ferdesnærmereenn20
meter.Avstandenmålesfra enrett linje trukket
mellomanleggetsfaktiskeytterpunkt i
overflaten.
Detvil bli muligå passeremellomlandog
anleggetmedmindrebåter.20meter fra
anleggeter det ca40m dybdepådet
grunneste. Rammefortøyningen(somliggerpå
7 m dybde)sitt sørvestligepunkt liggerca280
m fra landpåNeset,ogdette er korteste
avstandmellomlandoganlegget. Arealetsom
er inntegneti søknaden(blåramme)gårikke
grunnereenn20m dybde.
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Anleggeter ikkei konflikt medhvit sektorlinje
medtilhørendesikkerhetssone.
Detvisestil bilde9 for illustrasjon.
Ulempeneetableringenmedførerfor ferdsel
vurderessomakseptabel

Fiske Akvakulturlova§ 18.Fiske- og ferdselsforbud:
Deter forbudt å drivefiskenærmereanlegget
enn100meter[--]. Avstandenmålesfra enrett
linje trukket mellomanleggetsfaktiske
ytterpunkt i overflaten.
Områdeter avmerketfor bruk medpassiv
redskaphosFiskeridirektoratet.
Etableringenvil haennegativinnvirkningpå
muligheterfor lokalt fiske.
Detvisestil bilde10 for illustrasjon.
Ulempermåveiesopp mot etableringens
positivesiderfor samfunnet,herunder
arbeidsplasserogskatteinntekter,positiv
oppmerksomhetfor utviklingavny teknologi,i
tilleggtil næringsringvirkningerregionalt.

Forurensningogstøy Partikulærtsedimenterbartutslippblir redusert
somfølgeavbruk avPostsmoltEgget®, hvor
partikulærtorganiskmaterialeblir samletopp.
Det forventesreduserteller fraværavkjemisk
behandlingmot lakselus,somfølgeav
driftsform (Egget®somer lukket, skjørt/Scais
for påslagshemming, kort produksjonstidi åpen
merd).
Forbedretrømmingssikkerhetfor
totalproduksjonen vedbrukav pilot Egget®i
deleravproduksjonen.
Egget®er megetstøysvakt. Detgir derfor
minimaltilførselavny støy.Landstrømgjørat
en ikketrengeraggregattil ordinærdrift. Strøm
kantasfra linje somgåri strandsonemellom
NesetogDragneset

Friluftsliv,befolkningenshelse& oppvekstvilkår Akvakulturlova§ 18.Fiske- og ferdselsforbud:
Deter forbudt å drivefiskenærmereanlegget
enn100meterogå ferdesnærmereenn20
meter.Avstandenmålesfra enrett linje trukket
mellomanleggetsfaktiskeytterpunkt i
overflaten.
Områdeter i dagavsatt somhensynsoneH530
(friluftsliv) i sjøarealplanen.
Detvil fortsatt bli muligå passeremellomland
oganlegget, medfritidsbåter.
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Etableringenvil haennegativinnvirkningpå
muligheterfor lokalt fiske, menkonsekvensene
er begrenseti omfang. Detvisestil bilde9 og10
for illustrasjon.
Brukavlandstrømvil reduserestøyvesentlig.
VidereutviklingavlokalitetenmedbareEgg
teknologi, vil bidratil et estetiskinntrykkav
næringsaktiviteten.
Ulempermåveiesopp mot etableringens
positivesiderfor samfunnet, herunder
arbeidsplasserogskatteinntekter, positiv
oppmerksomhetfor utviklingavny teknologi, i
tilleggtil næringsringvirkningerregionalt.

Landskap/sjøskap Uberørtsjøflateblir brutt.

Naturmangfold Mulig kontaktmedsmoltvandring.
Sildogoter er registrertearter avnasjonal
forvaltningsinteresse

Skredfare Ukjent.

Eksponeringvær Moderat. 50årsreturperiodegir Hs2,1
(signifikantbølgehøyde)ogTp4,7(periodei
sekunder).

Infrastruktur Ingen

Havstigningsnivå Somfor øvrigelokaliteter i Midfjorden
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Bilde9: Endretmulighetfor ferdsel
somfølgeavenetableringpå lokalitet
Dragnes.Grønnfirkant viser
rammefortøyningpå 7 m dybde,og
rødfirkant visersikkerhetssonerundt
anlegg(20m avstandskravfor ferdsel).
Blålinjer er sektorernavigasjonfor
størrefartøyer, medtilhørende
sikkerhetssone(stiplet linje).

Bilde10:Endretmulighetfor fiskesom
følgeav enetableringpå lokalitet
Dragnes.Grønnfirkant viser
rammefortøyningpå7 m dybde,blå
firkant visersikkerhetssonerundt
anlegg(100 m avstandskravfor fiske).

Regionale ringvirkningerav etableringavHAFi Romsdalsfjordregionen

HjelvikSettefisk/MatfiskASvil bli leverandøravsmolt til HAF.Smoltanleggeter lokaliserti Rauma
kommune.

Biomasseprodusertskalslaktesogselges. Etterplanenskjedette skjevedslakterietpåRindarøy,
Aukra.

Detheter at «det er vanskeligå spå,særligomframtiden», menvi tillater osså rette blikket framover
ogpekepådemuligheteretableringenkangi.
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Førstogfremstønskervi å få beviseat det kandrivesforbedret, lønnsomtogbærekraftigoppdrett
medEgg– teknologien. Dettevil gi viktigkunnskaptil øvrigoppdrettsaktiviteti Norge,og
forhåpentligvispåsikt styrkehovedmotoren,somer oppdrett i denbeskyttedekystsoneni Norge.

Videreer samfunnskontraktennæringenharavstor betydning.Teknologienskalbidratil god
sameksistensmellomvill anadromfiskogoppdrett, samttilretteleggefor ny nedstrøms
næringsvirksomhetvedå gjøreslamtilgjengeligsomressurs.Teknologienkanogsåbidra til bedre
utnyttelseaveksisterendearealavsatttil oppdrett. Arealer i daget knapphetsgode.

Innføringavny teknologivil krevenyelæreplanerinnenforakvakulturfaget.Egget®vil værebetydelig
meravanserti bruk enndagensoppdrettsteknologipåsjø, ogvil kunneforsvareet eget linjevalg
innen«lukket teknologi».GjermundnesLandbruksskoleer enmuligsamarbeidspartneri denne
sammenheng.Detkansøkesundervisningskonsesjoner til slikt formål.

Eggethar fått betydeligoppmerksomheti media,bådei innlandogutland.Vi tror konseptetvil være
attraktivt å sei bruk underreellebetingelser.Dettekanværeet grunnlagfor å søke
visningskonsesjoner,noesomogsåkanstyrkereiselivsnæringeni regionen.

Sluttord

Arealbeskreveti Planer entenuegnetfor vår teknologi,har begrensningersatt avmyndighetene,
eller er ikketilrådt avandresamfunnsmessigegrunner.Avdette følgerat HAFmåsøkedispensasjon
fra arealplan,eller velgeå oppgisatsningeni Romsdalsfjord-regionen.I mangelavandre
lokalitetsalternativer,har vi valgtå utredeVeøyaSør ogDragnesetytterst i Tomrefjorden.VeøySør
er plasserti partallssone,ogDragneseti oddetallssone.Samletvil de fungeretilfredsstillendei vår
driftssituasjon.

Ettervårt synvil etableringenpåDragnesetværeknyttet til flere fordelerennulemperi forhold til
Planbeskrivelse.HaugeAquaFarmingASsøkerderfor dispensasjonfra InterkommunalPlanfor
Romsdalsfjorden(2017-24), ogønskermeddette å etablere lokalitet for akvakulturvirksomhetpå
Dragneset.

Vihåperat Vestneskommunevil bidratil framtidensoppdrett gjennomå gi tilgangtil arealetslik
omsøkt.

Med vennlighilsen

CatoLyngøy Arthur Lyngøy

Styreformann Styremedlem

HaugeAquaFarmingAS HaugeAquaFarmingAS
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Vedlegg

Konsesjonsdokumentfra Fiskeridirektoratet.


