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Søknad om dispensasjon for endring av anlegg på lokalitet Gourtesjouka – forespørsel om mer
informasjon
Viser til vår søknad av 2 februar og deres forespørsel om mer informasjon i brev av 21 februar i år.
Omsøkt areal
Overflatearel på anlegget vil være 270 meter bredt og 540 meter langt, jfr vedlagte tegning.
Som det fremgår av søknaden er det kun ankerposisjoner som gjør at vi kommer utenom allerede
avsatt areal og trenger dispensasjon. Alle fortøyninger vil være senket på ca 10 meters dyp og vil
ikke utgjøre noe hinder for ferdsel.
Størrelse på biomasseutvidelse
Vi planlegger å kunne sette ut mer smolt i omsøkte anleggsløsning og det gjør det nødvendig med
en biomasseutvidelse. Om vi produserer fisken frem til ca 1,5 kilo som i dag før den flyttes vil
biomassen utgjøre ca 4000 tonn ved flytting.
Økte antall arbeidsplasser
Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En utvidelse av
lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at dette blir en av
våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. Dette innebærer at
Gourtesjouka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og attraktiv arbeidsplass for
lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En utvidelse av lokaliteten vil gjøre det
nødvendig med flere ansatte enn det er i dag.
Planer om oppgradering av kai
En utvidelse av Gourtesjouka gjør at vi kan planlegge langsiktig også med tanke på investeringer i
landbase og kai. Kaien kan vedlikeholdes som den er, men den beste løsningen er å etablere ei
betongkai. Dette ligger i planen om vi får til utvidelsen.
Hva innebærer endringen?
Det reises spørsmål om hva endringen innebærer og om ikke endringen allerede har skjedd. Vi har i
en «prøveperiode» dokumentert at dette er riktig lokalitet hva angår miljøforhold i forhold til vår
langsiktige satsning, men lokaliteten er for liten til at vi kan få til den produksjonen vi ønsker, jfr
avsnitt over om arbeidsplasser. Vi ønsker derfor å endre/dreie anlegget for å få enda bedre
miljøforhold for fisken samt plass til noen flere merder. Dette vil sikre vår produksjonsstrategi og
optimalisere driften ved både Gourtesjouka og lokalitetene fisken flyttes til.
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Beskrivelse av iAkva
iAkva er et mindre lokalt konsulentselskap som yter tjenester innen rådgiving og miljøundersøkelser
til havbruksnæringen. Selskapet består av Lars Ferdinand Øvergaard , Yngve Strøm Paulsen og Kåre
Aas og holder til i Tromsø.
Yngve Paulsen har lang erfaring innen næringen gjennom mange år i Multiconsult og som selvstendig
i selskapet YPK AS før han var med og startet iAkva AS i 2017. Kåre Aas har også lang fartstid i
ulike selskaper rettet mot havbruksnæringen, både innen forskning og konsulenttjenester i selskapene
Fiskeriforskning, Multiconsult og Nofima. Lars Øvergaard er fiskerikandidat med master i
havbruksbiologi fra 2007 med erfaring fra fire år som miljøkonsulent i Akvaplan-niva samt fire år i
havbruksselskapet Salmar Nord AS.
Ved behov for ytterligere opplysninger kan undertegnede også kontaktes på mobil 900 26 811.
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