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Fråsegn til søknad frå Steinvik Fiskefarm AS om permanent etablering og utvida 
akvakulturproduksjon ved lokaliteten Veiesund i Flora kommune 
 
Fylkesmannen vurderer at ei permanent etablering og utviding av akvakulturproduksjonen med 
laksefisk ved Veiesund kan føre til negativ påverknad på anadrom fisk, ved auka fare for at rømd 
oppdrettsfisk kan påverka bestandar av vill laks og at auka smitte av lakselus og andre sjukdommar 
kan påverke vill laks og sjøaure. Vi rår difor frå at det vert gjeve løyve.  
 
Vi viser til søknad frå Steinvik Fiskefarm AS dagsett 21.04.2017, oversend frå Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 24.04.2017, og seinare komplettert med kommunen si fråsegn den 08.09.2017.  
Vi er svært leie for at det har teke lang tid å ferdigbehandle søknaden hjå oss. 
 
Bakgrunn 
Steinvik Fiskefarm AS har hatt fleire mellombelse løyve på lokaliteten Veiesund frå 2011 og utetter. 
Verksemda søkjer no om å få permanent løyve til å drive akvakulturproduksjon på lokaliteten, og om 
å få utvide produksjonen frå 3120 til 3900 tonn MTB. Arealbruken på lokaliteten vert uendra.  
 
Anlegget vil ligge innanfor område avsett til akvakultur i arealdelen til Flora kommune sin 
kommuneplan som vart vedteken i 2017, med fortøyingar utanfor. Føresegnene til planen opnar for 
dette, på vilkår av at fortøyingane ikkje kjem i konflikt med båttrafikk, utøving av fiske eller anna 
sjørelatert verksemd, og at anlegget elles ikkje kjem i konflikt med ein låssettingsplass i Sørevågen.  
 
Fylkesmannen skal vurdere om tiltaket får konsekvensar for naturmiljø og friluftsliv. Vi vurderer 
tiltaket etter lakse- og innlandsfisklova, og vi legg vekt på prinsipp og føringar frå naturmangfaldlova, 
vassforskrifta og laksetildelingsforskrifta § 30. Fylkesmannen har vidare mynde etter ureiningslova, 
og har handsama saka etter ureiningslova i eit eige skriv. Vi har under tvil gjort vedtak om å gje løyve 
etter ureiningslova både til permanent drift og utviding, kopi av utsleppsløyvet er sendt til dykk. 
 
Det kom inn fem merknader frå ålmenta i høyringsperioden, og det som gjeld naturmiljø, friluftsliv og 
ureining i desse er oppsummert i oversendingsbrevet vårt for utsleppsløyvet. I tillegg har 
Fylkesmannen tidlegare handsama fleire saker om ulike sider ved etableringa av ein akvakultur-
lokalitet ved Veiesund, og i samband med desse sakene motteke ei stor samla mengd merknader. 
Alle saksrelevante opplysningar som vi er gjort kjent med i løpet av dei siste åra, er lagt til grunn ved 
vår vurdering av søknaden. 
 
Når det gjeld naturmiljø og friluftsliv har det kome merknader om at gode fiskeplassar vert 
bandlagde av anlegg og fortøyingar, at området elles vert mindre attraktiv for friluftsliv og rekreasjon 
med bading, båtutfart, fritidsfiske m.m. pga. ureining, redusert vasskvalitet og «visuell forsøpling» av 
kystlandskapet, at kvaliteten på fisk og skaldyr frå området vert redusert, at krabbe og hummar vert 
borte, at hekkinga av sjøfugl vert redusert/ raudlista fuglar vert borte, at etableringa aukar 
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påverknaden på bestandar av laks og sjøaure i nærliggande vassdrag, at sårbare naturtypar og artar 
kan ta skade av utslepp frå anlegget, og generelt sett at den økologiske balansen i strandsona og 
fjordsystemet elles kan bli øydelagt. Fleire merknader gjeld otte for negative verknader av utslepp frå 
anlegget. Desse forholda har vi vurdert i oversendingsbrevet til utsleppsløyvet. Merknader som gjeld 
at ein ikkje ønskjer akvakulturaktivitet i området, vert ikkje omtalt vidare her, ettersom arealbruken 
er avklart i kommuneplanen no. 
 
Vurdering 
Vi har gjeve fråsegner til søknader på Veiesund tidlegare: i 2011, 2014 og 2016. Kopi av desse er 
vedlagt. Vi har vist til sterke miljøkonfliktar med vill anadrom fisk, elvemusling, østersforekomstar, 
friluftsliv og rovfugl. I 2016 rådde vi frå permanent etablering, ut frå naturomsyn, og dei 
vurderingane vi gjorde då, står vi framleis for.  
 
Vi kommenterer i dette skrivet berre nye forhold, eller der vurderingane våre er endra sidan sist. 
 
Situasjonen for laks og sjøaure har blitt stadig verre i fylket over tid, og er det konfliktområdet vi vil 
trekke fram som mest alvorleg no. Innslaga av rømt oppdrettsfisk er i fleire vassdrag kontinuerleg 
høge, og smittepresset frå lakselus er så høgt at det tidvis kan påverke enkeltbestandar av både laks 
og sjøaure i store område. Kunnskapsgrunnlaget for dette er grundig. Relevant kjeldelitteratur er gitt 
i fråsegner frå Fylkesmannen til andre søknader, og bør vere godt kjent for fylkeskommunen.  
 
I det nye trafikklyssystemet1 for vekst i akvakulturnæringa er produksjonsområda 3 og 4, som utgjer 
heile kysten frå Karmøy til Stadt, gitt raud farge ut frå lakselus som indikator. Det tyder «frys» i den 
samla kommersielle produksjonsveksten i desse områda i ein toårsperiode, med ny vurdering i 2019. 
Trafikklyset er likevel ikkje til hinder for søknader om nye lokalitetar, eller utviding av 
lokalitetsbiomassen på den enkelte lokalitet i produksjonsområda.  
 
Den nyleg publiserte risikorapporten om norsk fiskeoppdrett frå Havforskingsinstituttet no i 20182, 
understrekar at tilhøva er uakseptable for vill anadrom fisk for tida. 
 
Mattilsynet har i fjor haust gitt avslag på utviding av lokalitetsbiomassen ved Veiesund pga. relativt 
mange overskridingar av maksimumsgrenser for lus og behandlingar i førre produksjonssyklus. Vi 
meiner det styrkar våre tidlegare vurderingar av at lokaliteten medfører auka smittepress på villaks 
og sjøaure frå vassdraga i området, noko som også kan påverke den raudlista elvemuslingen ved 
Nyttingnes negativt.  
 
Ettersom akvakulturområdet no er vedteke i kommuneplanen, og kommunen såleis har prioritert at 
dette området skal brukast til produksjon av oppdrettsfisk, må den moglege påverknaden på 
østerslokalitetane i området rundt lokaliteten ivaretakast gjennom vilkår i utsleppsløyvet, og følgjast 
tett opp av Fylkesmannen framover.  
 
Opplysningar om at raudlista makrellterne (sterkt truga, EN) er komen tilbake og nyttar Guleskjeret 
som hekkelokalitet igjen, er vurdert opp mot det vi kjenner til om hekking av denne arten dei seinare 
åra, og om kor var denne arten er for forstyrring. Makrellterna har dei siste åra begynt å kome tilbake 
som hekkefugl i fylket, sjølv om det enno berre er i svært små tal. Det er derfor gledeleg at arten no 
hekkar i området, men det er vanleg at ternekoloniar byter hekkestad mellom ulike holmar med 
nokre års mellomrom. Når det gjeld avstand til menneskeleg aktivitet ser vi at det er i underkant av 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/  
2 https://www.hi.no/filarkiv/2018/02/risikorapport_2018.pdf/nb-no  
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500 meter mellom Guleskjeret og akvakulturområdet. Vi har observert hekkande terner mykje 
nærmare menneskeleg aktivitet enn dette,  og terner vert generelt mindre påverka av menneskeleg 
aktivitet enn andre sjøfuglar.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer at ei permanent etablering og utviding av akvakulturproduksjonen med 
laksefisk ved Veiesund kan føre til negativ påverknad på anadrom fisk, ved auka fare for at rømd 
oppdrettsfisk kan påverka bestandar av vill laks og at auka smitte av lakselus og andre sjukdommar 
kan påverke vill laks og sjøaure. Vi rår difor frå at det vert gjeve løyve.  
 
 
Med helsing 
 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
Vedlegg: 

1. Kopi av FMSF si fråsegn frå 05.12.2016. 
2. Kopi av FMSF si fråsegn frå 30.10.2014. 
3. Kopi av FMSF si fråsegn frå 17.10.2011. 

 
 
Kopi på e-post eller EDU:  
Steinvik Fiskefarm AS 
Flora kommune 
Fiskeridirektoratet, Region vest 
Mattilsynet 
Miljødirektoratet 
Stavøy grendalag 
Vikaneset hyttefelt 
Gunnstein Stavang 
Merete og Oddbjørn Tefre 
Jostein Nikø og Hammerseth Maskin AS v/ adv. Endre Grande 
 

Eyvin Sølsnes Gunn Helen Henne 
seniorrådgjevar  senioringeniør 
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Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Askedalen 2
6863 Leikanger

Fråsegn til Steinvik Fiskefarm AS sin søknad om mellombels drift ved lok. Veiesund

Konfliktnivået mellom akvakultur og naturmiljø og friluftsliv i området er høgt. Det er 
Fylkesmannen si klare meining at området ved Veiesund ut frå naturomsyn ikkje bør etablerast 
som ein permanent lokalitet for akvakultur. Ei mellombels etablering i om lag eitt år ventast likevel 
ikkje å gje irreversible skadar på naturmiljøet.  

Vi viser til søknad dagsett 29.09.2016 frå Steinvik Fiskefarm AS, oversend same dag frå Sogn og 
Fjordane fylkeskommune, og seinare komplettert 15.11.2016 med kommunen si fråsegn og inn-
komne merknader. Fylkesmannen skal vurdere om tiltaket får konsekvensar for naturmiljø og 
friluftsliv. Vi vurderer også tiltaket etter lakse- og innlandsfisklova og ureiningslova, og vi legg vekt på 
prinsipp og føringar frå naturmangfaldlova, vassforskrifta og laksetildelingsforskrifta § 30.

Bakgrunn
Søknaden
Steinvik Fiskefarm AS har søkt om løyve for produksjon av laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten 
Veiesund i Flora kommune. Anlegget vil ha eit areal på om lag 65 mål (ytterpunkt anlegg/ramme) i 
tillegg til fortøyingsareal. Det er planlagd ein produksjon på inntil 3120 tonn MTB. Det har vore 
mellombels drift på lokaliteten tidlegare, frå slutten av 2011 til mars 2015.

Arealplan og avklaring etter ureiningslova
Anlegget på lokaliteten Veiesund vert plassert på areal som i gjeldande arealdel til kommuneplanen 
(2003-2013) er avsett til framtidig akvakultur (A), området har påteikninga «R» for reservelokalitet. 
Store delar av fortøyingsarealet til anlegget vil komme i areal avsett til fleirbruksområde i sjø (FFFN). 
Flora kommune har 16.11.2015 gjeve dispensasjon fram til 01.01.2018 for plassering av fortøyingane 
i fleirbruksområde i kommuneplanen. Etter to klagerundar, der kommunen først oppheva det første 
vedtaket og endra avgjerda til eit avslag på dispensasjonssøknaden, og så etter ny klage på dette 
avslaget sende saka til Fylkesmannen for klagehandsaming, har Fylkesmannen 22.09.2016 konkludert 
med at kommunen sitt avslag på å gje dispensasjon i 2016 var gjeve på feil grunnlag. Saka er 
returnert til kommunen for ny handsaming. Planstatus for fortøyingsområdet er dermed at det per 
no er gjeve ein dispensasjon for mellombels akvakulturdrift, men denne avgjerda er klaga på og såleis 
ikkje endeleg.

Flora kommune arbeider med ei rullering av arealdelen til kommuneplanen, denne vart lagt ut til 3. 
gongs høyring i haust. I høyringsutkastet har kommunen sett området av til permanent bruk for 
akvakultur. Steinvik Fiskefarm ber også om at løyvet vert permanent når planen er vedteken.

Flora kommune har 09.11.2016 i si fråsegn til søknaden om ny mellombels etablering vurdert den 
som i samsvar med kommuneplanen sin arealdel med dispensasjonen som vart gitt i 2015, og tilrådd 
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søknaden. Vi har oppfatta dette som eit samtykke frå kommunen til ei samstundes behandling av 
søknaden etter anna sektorlovverk, med kommunen si handtering av klager på dispensasjonen. 

Fylkesmannen har 05.12.2016 på bakgrunn av dette og føringane i ureiningslova, vassforskrifta og 
naturmangfaldlova gjort vedtak om å gje mellombels utsleppsløyve fram til 01.01.2018. Kopi av 
løyvet er oversend i eige skriv.

Innkomne merknader
Fylkesmannen har opp til no, gjennom handsaming av fleire saker om ulike sider av etableringa av 
akvakultur ved Veiesund, motteke ei stor samla mengd merknader som gjeld fleire interesse-
konfliktar ved ei slik etablering. Vi er såleis godt orientert om at det er eit sterkt lokalt engasjement 
mot at anlegget vert etablert permanent på lokaliteten, m.a. med underskriftskampanje. Alle 
merknader og saksrelevante opplysningar vi er gjort kjent med gjennom høyringa av denne søknaden 
og tidlegare, er lagt til grunn ved vår vurdering av saka. Vi viser til fråsegna frå kommunen for ei 
oppsummering av merknadene som kom inn ved den siste høyringa.

Når det gjeld naturmiljø og friluftsliv går merknadene i hovudsak på at gode fiskeplassar vert 
bandlagde av anlegg og fortøyingar, at området elles vert mindre attraktiv for friluftsliv og rekreasjon 
med bading, båtutfart, fritidsfiske m.m. pga. ureining, redusert vasskvalitet og «visuell forsøpling» av 
kystlandskapet, at kvaliteten på fisk og skaldyr frå området vert redusert, at krabbe og hummar vert 
borte, at hekkinga av sjøfugl vert redusert/ raudlista fuglar vert borte, at etableringa aukar 
påverknaden på bestandar av laks og sjøaure i nærliggande vassdrag, at sårbare naturtypar og artar 
kan ta skade av utslepp frå anlegget, og generelt sett at den økologiske balansen i strandsona og 
fjordsystemet elles kan bli øydelagt. Fleire merknader gjeld otte for negative verknader av utslepp frå 
anlegget. Desse forholda har vi vurdert i oversendingsbrevet til utsleppsløyvet. Andre merknader enn 
dei som er opplista over, gjeld slik vi ser det privatrettslege høve eller interessekonfliktar mellom 
ulike arealbruksføremål, dispensasjonsbruk og tilhøvet til kommuneplanen, og vert ikkje omtalt 
vidare her.

Vurdering av konfliktar med naturmiljø og friluftsliv
Vi har gjeve fråsegner til søknader på Veiesund tidlegare, i 2011 ved mellombels etablering og i 2014 
ved mellombels utviding av produksjonen. Kopi av desse er vedlagt. Vi konkluderte i 2011 med sterke 
miljøkonfliktar, spesielt knytt til mogleg påverknad på vill anadrom fisk, elvemusling og rovfugl. 
Konsekvensar for friluftsliv vart ikkje spesielt vurdert i 2011.

Når det gjeld rovfugl, føreligg det ny informasjon sidan 2011. Ein hekkelokalitet for havørn på øya like 
sør for anlegget er truleg ikkje i bruk, og har, ifølgje informanten, neppe vore det sidan før anlegget 
blei mellombels utplassert i 2011. Vi har frå anna hald fått opplysningar om ein hekkeplass for same 
art i Sørevågen som vi vurderer som påliteleg; denne hekkeplassen har dei siste åra heller ikkje vore i 
bruk. Det kan ikkje utelukkast at plasseringa av eit matfiskanlegg ved Veiesundet kan ha bidrege til at 
hekking har opphøyrt, men ut frå at avstanden mellom anlegget og ørnereiret er minst 700 meter, og 
at det ligg hytter, brygger og småbåthamn vesentleg nærare reiret enn dette, vurderer vi det som lite 
sannsynleg.

Nye opplysningar om østersførekomstar i området førte til at Fylkesmannen fremja motsegn mot 
akvakulturområdet ved Veiesund i rulleringa av kommuneplanen sin arealdel for Flora kommune 
tidlegare i år. Østers står på den norske raudlista for artar (nær truga, NT), og i DN-handbok 19 
(Kartlegging av marint biologisk mangfold) er «Østersforekomster» definert som eige kartleggings-
objekt. Østers er ikkje kartlagt skikkeleg nord for Skagerrak, og vi veit difor ikkje kor sjeldan slike 
førekomstar kan vere i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet. I sommar vart det gjort nærmare 
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kartlegging av østersførekomstane og utarbeidd ei konsekvensvurdering (Rådgivende Biologer, 
2016). Rapporten vurderer konsekvensar oppdrettslokaliteten kan få for det marine naturmangfaldet 
ved Veiesundet. Påverknad frå andre faktorar som hytter og småbåthamn er ikkje vurdert. Rapporten 
vurderer artsførekomstar i området, inkludert østerslokalitetar, til å ha stor verdi. Påverknad frå 
akvakulturanlegget er vurdert til å ha liten negativ verknad på naturtypane. Rapporten konkluderer 
med at vidare drift av oppdrettsverksemda ved Veiesund gir liten negativ konsekvens lokalt. Den 
samla belastninga på området vert vurdert som liten.

Ut frå kriteria for verdisetting av østersførekomstar i Noreg (DN-handbok 11 og seinare 
spesifiseringar), vil førekomsten i Sørevågen truleg tilseie verdi B (regionalt viktig) som naturtype-
lokalitet. Konsekvensutgreiingsrapporten viser til usikkerheit kring påverknad på østerslokaliteten, 
men konkluderer likevel med at lokaliteten ikkje vert påverka av anlegget i særleg grad. Ut frå det 
som er funne har vi vurdert at førekomstane har stor verdi, men at interessekonflikta likevel ikkje når 
heilt opp til å kvalifisere til eit nasjonalt eller regionalt viktig arealspørsmål som Fylkesmannen skal 
ivareta i plansamanheng. Vi har trekt motsegna, men har samstundes rådd kommunen klart frå å 
legge ut denne lokaliteten til akvakultur. Det er klart at utslepp frå akvakulturanlegg kan vere ein 
mogleg påverknadsfaktor på østers, og at østerslokaliteten er nære nok til at anlegget kan ha ein 
effekt. Ettersom  kommunen har gjeve dispensasjon for tiltaket og tilrådd søknaden, og vi har vurdert 
at drift i eitt år truleg ikkje vil gje irreversibel skade på miljøet og naturmangfaldet, har vi gjeve 
mellombels utsleppsløyve fram til 01.01.2018. Vi vil måtte ta saka opp til ny vurdering når 
kommunen har avgjort korleis dei vil prioritere arealbruken i området i komande kommuneplan. 

Situasjonen for bestandane av vill laks og sjøaure i fylket er minst like alvorleg no som i 2011 og 2014. 
For nærare utgreiing om laks og sjøaure viser vi til våre to tidlegare fråsegner. Smittepresset av 
lakselus har vore stort dei seinare åra, og mange oppdrettslokalitetar har hatt problem med å halde 
lusenivåa nede, sjølv med mange behandlingar. Veiesund var ikkje noko unnatak i førre periode med 
drift på lokaliteten. Drift på Veiesund i tillegg til dei andre lokalitetane i området, aukar risikoen for 
påverknad på laksen frå Oselvvassdraget og sjøauren som nyttar området. Negativ påverknad på vill 
anadrom fisk i området vil også vere negativt for elvemuslingen (sårbar raudlisteart, VU) i 
Nyttingneselva, som er avhengig av sjøaure i sin livssyklus. 

Vidare drift av akvakulturanlegg ved Veiesund vil kunne ha ein viss verknad for friluftslivet i området, 
slik dei innkomne merknadene peikar på. Nokre av interessekonfliktane vil gå på den konkrete 
bruken av sjøarealet, til fortrengsel for anna aktivitet som til dømes fritidsfiske, andre vil vere meir 
indirekte. Vekting av brukarinteresser og prioritering av arealbruken i området ligg til kommunen å 
gjere gjennom kommuneplanen, som nemnt over. 

Konklusjon
Konfliktnivået mellom akvakultur og naturmiljø og friluftsliv i området er høgt. Det er Fylkesmannen 
si klare meining at området ved Veiesund ut frå naturomsyn ikkje bør etablerast som ein permanent 
lokalitet for akvakultur. Ei mellombels etablering i om lag eitt år ventast likevel ikkje å gje irreversible 
skadar på naturmiljøet.  

Med helsing

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

Nils Erling Yndesdal Gunn Helen Henne
fylkesmiljøvernsjef senioringeniør
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Vedlegg: 

1. Fylkesmannen si fråsegn frå 2011 (17.10.2011)
2. Fylkesmannen si fråsegn frå 2014 (30.10.2014)
3. Fylkesmannen sitt brev til Flora kommune om Veiesund i kommuneplanen (13.10.2016) 
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Hovudkontor Landbruksavdelinga  E-post:
Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde fmsfpost@fylkesmannen.no
Telefon: 57 64 30 00 Postboks 14, 6801 Førde Internett:
Telefaks: 57 65 33 02 Telefon: 57 64 30 00 www.fylkesmannen.no/sfj
Org.nr 974 763 907 Telefaks: 57 82 17 77

Sakshandsamar: Gunn Helen Henne Vår dato Vår referanse
Telefon:  57643140 30.10.2014 2006/6394 - 542.1
E-post: fmsfghe@fylkesmannen.no  Dykkar dato Dykkar referanse

15.09.2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Askedalen 2
6863  Leikanger  

Brevet vert berre sendt elektronisk.

Steinvik Fiskefarm AS - fråsegn til søknad om mellombels utviding 
på lok. Veiesund til 3720 tonn MTB

Fylkesmannen vurderer at både auka biomasse og alternativ som flytting/slakting kan 
medføre risiko for negativ påverknad på anadrom fisk. Ut frå ei heilskapleg vurdering 
meiner vi at det beste i dette tilfellet vil vere å akseptere søknaden om mellombels 
utviding av lokalitetsbiomassen på lok. Veiesund til 3720 tonn MTB i fire månader.

Vi viser til søknad frå Steinvik Fiskefarm AS, dagsett 08.09.2014, som vart oversend til 
Fylkesmannen frå Sogn og Fjordane fylkeskommune 15.09.2014. Søknaden gjeld 
mellombels utviding av lokalitetsbiomassen ved akvakulturlokaliteten Veiesund i Flora 
kommune frå 3120 til 3720 tonn maksimal tillaten biomasse (MTB) fram til 01.03.2015. 
Fylkesmannen gjev følgjande fråsegn:

Ureining
Fylkesmannen har i dag gjeve endra løyve etter ureiningslova på visse vilkår, for mellombels 
utviding av matfiskanlegget ved Veiesund til inntil 3720 tonn MTB. Kopi av vedtaket er 
oversend elektronisk.

Arealplanar
Søknaden har ikkje vore handsama av kommunen eller lagt ut til offentleg ettersyn, ettersom 
den ikkje medfører fysiske endringar på lokaliteten. Flora kommune har tidlegare gjeve 
mellombels dispensasjon frå kommuneplanen for dagens arealbruk på lokaliteten fram til 
01.01.2016.

Konfliktar med natur, miljø og friluftsliv
Fylkesmannen har tidlegare vurdert konfliktar mellom etablering og drift av akvakulturanlegg 
ved Veiesund og omsynet til natur, miljø og friluftsliv ved etableringa av anlegget i 2011. 

Kopi av fråsegna vår frå 2011 er vedlagt, sjå denne for ein meir detaljert gjennomgang. Det 
var smittespreiing av m.a. lus frå oppdrettsanlegg til vill anadrom fisk, og eventuell 
påverknad på sårbar elvemusling og rovfugl som var vurdert til å utgjere dei største 
konfliktpotensiala, samla sett vurdert til sterk C-konflikt.

Søknaden om mellombels utviding medfører ikkje fleire fisk på lokaliteten, men litt større 
fisk, i ein noko lengre periode, og dermed større lokalitetsbiomasse enn opphavleg planlagt. 

Utvidinga kan gje ei viss meirbelastning på omgivnaden, først og fremst auka smitte av 
lakselus til vill anadrom fisk. Viktigaste laksevassdrag i nærleiken er Oselvvassdraget. 
Auken i lokalitetsbiomasse kjem om hausten/vinteren, og skal vere avslutta før 

mailto:fmsfghe@fylkesmannen.no
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utvandringstida for laksesmolt. Størst potensiell påverknad vert difor på sjøauren i området 
som nyttar sjøen også om vinteren. 

Kartutsnittet under er henta frå Lakseregisteret. Ved å gå inn på lenka kan ein få ut 
tilstandsvurderingar for bestandane av laks og sjøaure for det enkelte vassdraget. I tillegg til 
dei markerte vassdraga med sjøaure vil det vere mindre sjøaurevassdrag som også kan 
vere viktige lokalt, sjølv om dei ikkje utgjer ei definert stamme.

Figur 1. Lokaliteten Veiesund er vist med raud markør. Utløp til sjø av lakse- og/eller sjøaurevassdrag registrert 
i Lakseregisteret1 er vist med blå punkt, lakseførande elvestrekning er vist med oransje linje. Registrerte 
lokalitetar for sjøfangst av laks er vist med svart/raud firkant.

Ny forsking frå elvar i Indre Sogn viser at sjøaure frå desse elvane vandrar heilt ut i 
Sognesjøen. Det er difor truleg at sjøaure frå Oselvvassdraget, Nausta og Jølstra m.fl. kan 
nytte Veiesund sine nærområde som beiteområde. 

Ein mellombels auke i biomassen gir større tettleik, som igjen kan føre til auka smittepress 
frå lakselus. Alternativ til mellombels løyve til auka biomasse vil vere flytting av fisk eller 
stadig utslakting av ein del fisk for å halde seg under MTB-grensa. Begge desse alternativa 
vil kunne gje auka risiko for rømming, som kan påverke både laks og sjøaure. Dersom fisk 
vert flytta til andre anlegg, vil det kunne auke smittepresset frå lakselus andre stader. Alle 
alternativa vil dermed kunne kunne gje negative verknadar for anadrom fisk. Driftsplanen for 
anlegget burde ikkje opna for utsett som gjev større produksjon enn lokaliteten er klarert for.

1 http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-
57195.023437503&minY=6841480.7148438&maxX=15497.851562497&maxY=6888532.2148438&layers=20%209%201
5%2022&baselayer=100001&visibleOLOverlays= 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-57195.023437503&minY=6841480.7148438&maxX=15497.851562497&maxY=6888532.2148438&layers=20%209%2015%2022&baselayer=100001&visibleOLOverlays
http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-57195.023437503&minY=6841480.7148438&maxX=15497.851562497&maxY=6888532.2148438&layers=20%209%2015%2022&baselayer=100001&visibleOLOverlays
http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-57195.023437503&minY=6841480.7148438&maxX=15497.851562497&maxY=6888532.2148438&layers=20%209%2015%2022&baselayer=100001&visibleOLOverlays
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Ut frå ei heilskapleg vurdering meiner vi at det beste i dette tilfellet vil vere å akseptere 
søknaden. Vi vil likevel oppmode om at forvaltninga og næringa ikkje set seg i ein slik 
situasjon igjen, ved at det ikkje vert sett ut meir fisk enn det som kan produserast fram innan 
gjeldande løyve. 

Med helsing

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg:

1. Kopi av Fylkesmannen si fråsegn om lok. Veiesund dagsett 17.10.2011

Kopi til:

Steinvik Fiskefarm AS (e-post)
Flora kommune (EDU)
Mattilsynet, DK for Sunnfjord og Ytre Sogn (e-post)
Fiskeridirektoratet, Region vest (e-post)
  

Gøsta Hagenlund Gunn Helen Henne
assisterande fylkesmiljøvernsjef senioringeniør



Hovudkontor Landbruksavdelinga  E-post:
Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde fmsfpost@fylkesmannen.no
Telefon: 57 64 30 00 Postboks 14, 6801 Førde Internett:
Telefaks: 57 65 33 02 Telefon: 57 64 30 00 www.fylkesmannen.no/sfj
Org.nr 974 763 907 Telefaks: 57 82 17 77

Sakshandsamar: Gunn Helen Henne Vår dato Vår referanse
Telefon:  57643140 17.10.2011 2006/6394 - 542.1
E-post: fmsfghe@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse

08.06.2010

Sogn og Fjordane fylkeskommune  

Brevet vert berre sendt elektronisk.

Steinvik Fiskefarm AS - fråsegn til søknad på lokaliteten Veiesund i 
Flora kommune – etablering av ny mellombels matfisklokalitet

Fylkesmannen har ikkje kjennskap til tilhøve innanfor våre anvarsområde som gjev 
grunn til fråråding av søknaden frå Steinvik Fiskefarm AS om mellombels etablering 
av eit nytt matfiskanlegg ved Veiesund. Smittespreiing av m.a. lus frå oppdrettsanlegg 
til vill anadrom fisk, og eventuell påverknad på sårbar elvemusling og rovfugl utgjer 
dei største konfliktpotensiala, samla sett vurdert til sterk C-konflikt.

Vi viser til søknad datert 31.5.2010, oversendt frå Sogn og Fjordane fylkeskommune 
8.6.2010 og komplettert med kommunen sin uttale 21.9.2010 og dispensasjonsvedtak frå 
kommuneplanen 21.9.2011. Det blir søkt om mellombels etablering av merdanlegg for 
laksefisk på 3120 tonn maksimal tillaten biomasse (MTB) på lokaliteten Veiesund i Flora 
kommune.

Fylkesmannen gjev følgjande fråsegn:

Arealplanar

Omsøkt anlegg vert plassert i område som er avsett til reservelokalitet for akvakultur i 
gjeldande kommuneplan for Flora kommune, mens fortøyingar vil gå ut i område avsett til 
fiske, ferdsel, natur og friluftsliv (FFNF). Flora kommune gav 7.3.2011 dispensasjon for 
plassering av fortøyingar utanfor areal avsett til akvakultur i kommuneplanen. 
Dispensasjonen vart gjort mellombels, for to generasjonar fisk, men seinast innan 1.1.2016. 
Det vart elles sett vilkår om å avgrense fortøyingane slik at konfliktar med kilenøter vart 
minst mogleg, og elles ikkje gje konflikt med friluftsområde i nærleiken. Kommunen sitt 
vedtak vart påklaga og sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Fylkesmannen har 
13.10.2011 stadfesta kommunen sitt vedtak om mellombels dispensasjon frå 
kommuneplanen.
Ureining
Fylkesmannen har idag gjeve løyve etter ureiningslova på visse vilkår, for etablering som 
omsøkt. Løyvet er gjort mellombels til 1.1.2016, i samsvar med tidsavgrensinga for 
dispensasjonen frå kommuneplanen. Kopi av vedtaket er sendt på e-post.
Konfliktar i høve til natur- og miljøverdiar
Naturmangfaldlova sine miljørettslege prinsipp (§§ 8-12) skal vere retningsgjevande for all 
offentleg utøving av mynde som vedkjem naturmangfaldet. Det er eit krav at vurderingar av 
prinsippa skal gå fram av vedtaket.
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Det har kome inn mange merknader ved offentleg ettersyn av søknaden om etablering og 
dispensasjon frå kommuneplanen ved Veiesund, og ved direkte kontakt til Fylkesmannen. 
Nokre av desse merknadene gjeld ureining og omsyn til natur- og miljøverdiar. Desse er 
teke med som grunnlag for Fylkesmannen si vurdering av om det kan gjevast løyve etter 
ureiningslova, kva for vilkår som skal setjast for utsleppsløyvet, og i denne fråsegna til 
fylkeskommunen om konfliktar i høve til natur- og miljøverdiar. 

Merknader som gjeld privatrettslege tilhøve, og andre forhold som ligg utanfor 
Fylkesmannen sitt ansvarsområde (til dømes friluftsliv/ fritidsfiske), er ikkje omtalt nærare 
her.

Verneområde: Nærmaste verneområde er Nekkøytåa naturreservat, som er hekkeplass for 
ei rekkje sjøfuglartar. Avstanden frå lokaliteten er om lag seks km, og det er etablert andre 
oppdrettslokalitetar vesentleg nærmare enn Veiesund. Vi finn difor at konfliktnivået i høve til 
verneføremålet er lågt: ikkje-konflikt.

Vilt: På Veiesundøya er det registert ein hekkeplass for rovfugl i kort avstand  frå omsøkt 
lokalitet, og ein annan som ligg meir skjerma og lenger unna, men likevel i ein avstand av 
mindre enn 1 km. Ut frå erfaringar med tilhøvet mellom hekkeplassar for større rovfuglar og 
oppdrettsanlegg rår vi generelt ifrå at anlegg etablerast nærare enn 1 km frå hekkeplass. På 
grunn av topografi og den korte avstanden som vil bli mellom reir og oppdrettsanlegg reknar 
vi med at reiret ved Veiesund ikkje vil bli brukt dersom anlegget vert etablert. Hekkeplassen 
lenger unna ligg i skog og er dermed meir skjerma. Ettersom søknaden gjeld eit mellombels 
løyve til oppdrettsaktivitet i fire år, vurderer vi at skade på hekkesuksess og bestand også vil 
bli mellombels: C-konflikt. Konfliktnivået ville vere vesentleg større ved ein søknad om 
permanent etablering.

I tillegg til verneområdet nemnt over, er Andalsskjera og Veøya registrert som 
sjøfugllokalitetar i EDNA-basen over område med spesielle naturkvalitetar i Sogn og 
Fjordane. Andalsskjera er rasteplass for spesielt skarv om vinteren, og Veøya er viktig 
hekkeområde for måseartar, tjuvjo og ærfugl. Anlegget kan medføre noko konflikt i høve til 
sjøfugl på næringssøk: D-konflikt. Vi tilrår at det vert sett vilkår som gjer at konfliktane med 
sjøfugl vert minst mogleg, f.eks fuglenett over alle opne kar og merder, o.l.

Vill anadrom fisk: Vår vurdering er at konfliktnivå som følgje av ei eventuell etablering på 
Veiesund i første rekke vil vere knytt til konsekvensar for villfisk av laks og sjøaure i 
området. Veiesund ligg i utløpet av Solheimsfjorden mot opnare kystområde, og det er frå 
før to andre store lokalitetar i fjorden (Ålvora og Klavelandet). Oselvvassdraget inst i 
Høydalsfjorden er den einaste lakseelva i området. Lakseverp/kilenøter i området ved 
Veiesund tyder på at laksen si vandringsrute går forbi Veiesund. I Oselvvassdraget er det 
brukt store offentlege og private midlar for å styrkje att laksestamma, og fangstane frå dette 
vassdraget er no blant dei ti høgaste i fylket. I tillegg er det fleire sjøaurevassdrag i 
nærområdet til lokaliteten. Eventuell auka påverknad med lakselus eller annan smitte frå eit 
tredje anlegg i ytre del av fjorden vil ha negativ verknad for villfisken, men vi vurderer likevel 
at ei mellombels etablering med to produksjonsperiodar ikkje ventast å gje irreversibel 
skade: C-konflikt. Konfliktnivået ville vere vesentleg større ved ein søknad om permanent 
etablering.

Spesielle naturtypar og biologisk mangfald: Nyttingneselva har ein av få bestandar av 
elvemusling i fylket. Elvemuslingen er avhengig av villaks/sjøaure i sin livssyklus, men det er 
ved undersøking i 2007 funne lite ungfisk i elva. Eventuelle skadeverknader av etableringa 
som ytterlegare reduserer bestandar av villaks og sjøaure som går til denne elva vil difor 
også ramme elvemuslingen: C-konflikt. Det vil elles vere knytt miljøinteresser i større eller 
mindre grad til alt areal langs kysten og langs vatn og vassdrag, og det er summen av alle 
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inngrep over tid i desse områda som reduserer området sin verdi for vilt og biologisk 
mangfald.

Samla vurdering: Fylkesmannen vurderer at søknaden er tilstrekkeleg opplyst til at vi kan 
vurdere natur- og miljøkonfliktar innanfor våre ansvarsområde på ein forsvarleg måte, jf. 
naturmangfaldlova §§ 8, 9 og 10. Vi ser på ei etablering av eit matfiskanlegg på lokaliteten 
Veiesund som konfliktfylt, speisielt i høve til mogleg påverknad på vill anadrom fisk, 
elvemusling og rovfugl. Ettersom det er søkt om mellombels og ikkje permanent etablering 
av anlegget, vurderer vi samla sett konfliktnivået til sterk C-konflikt, som isolert sett ikkje er 
grunn til fråråding.

Konklusjon
Fylkesmannen har ikkje kjennskap til tilhøve innanfor våre anvarsområde som gjev grunn til 
fråråding av søknaden frå Steinvik Fiskefarm AS om mellombels etablering av eit nytt 
matfiskanlegg ved Veiesund. Smittespreiing av m.a. lus frå oppdrettsanlegg til vill anadrom 
fisk, og eventuell påverknad på sårbar elvemusling og rovfugl utgjer største 
konfliktpotensiala, samla sett vurdert til sterk C-konflikt.

Med helsing

Dokument som vert sendt elektronisk er godkjent og signert elektronisk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Vedlegg: orientering om konfliktgradering

Kopi til  
Steinvik Fiskefarm AS (e-post)
Mattilsynet, DK for Sunnfjord og Ytre Sogn (e-post)
Fiskeridirektoratet, Region vest (e-post)
Flora kommune (elektronisk dokumentutveksling, EDU)
Adresseliste høringsmerknader

Nils Erling Yndesdal Gunn Helen Henne
fylkesmiljøvernsjef overingeniør


