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Vi har fått innsyn i innsigelsen som er gitt av Uløybukt bygdelag i forbindelse med vår søknad om utvidelse av areal
og biomasse på lokaliteten Uløybukt. Vi vil i det følgende forsøke å forklare bakgrunnen for lokalitetsutvidelsen noe
mer inngående, med utgangspunkt i innsigelsen fra bygdelaget.

Lokalitetsutvidelsen må ses i sammenheng med en bindende avtale som er inngått mellom aktørene i
havbruksnæringen i Nord-Troms. Denne avtalen er laget for å imøtekomme en del av de utfordringene næringen
selv har sett. Koordinasjonsplanen finnes vedlagt og bes inntatt i behandlingen i kommunene.

Utvidelsen av tillatt biomasse på lokaliteten skjer i overenstemmelse med gjeldende regelverk for miljøovervåkning.
Miljøovervåkningen under anlegget i Uløybukt viser tilfredsstillende resultater og det dreier seg her om en liten
utvidelse av biomasse. Vi har stor egeninteresse i at området vi driver oppdrett i har en så best mulig miljøtilstand
som overhodet mulig.

Vi vil videre påpeke at lokalitetsutvidelsen inngår i en felles plan for oppdrettsnæringen i Nord-Troms, der man
gjennom koordinerte utsett skal gi lengre restitusjonstid enn man ellers ville ha. Gjeldende regelverk i
oppdrettsnæringen sier to måneders brakkleggingstid av enkeltlokaliteter, mens vi i områdene Rotsund, Maursund
og Lauksund vil ha 10 måneders brakkleggingstid av hele området.

Den lange felles brakkleggingstiden medfører også at man får langt tydeligere generasjonsskiller med de positive
momenter det medfører hva gjelder sykdom. Innsigelsen fra Uløybukt bygdelag viser til uttalelser fra
Fiskeridirektoratet tilbake til 2009, som også er en del av faktagrunnlaget næringsaktørene har brukt som grunnlag
for utforming av koordinasjonsplanen.

I tillegg er det også slik at koordinasjonsplanen som er gjort gjeldende for området også innebærer at
enkeitlokaliteter er lagt i en såkalt møllpnS.P. Den viktigstP fnrutsetning fnr At disse InkAlitetene skAl kunnP lAggPr i
møllpose, er at man kan ha noe mer fisk på de gjenværende lokalitetene. Dette medfører at så lenge
koordinasjonsplanen følges skal følgende lokaliteter ikke tas i bruk:

• Hamneidet i Maursund
• Klauvnes og Eidebukta i Rotsund
• Sommerfjøssletta og Kjelvåg i Lauksund

Bygdelagets beskrivelse av arealbruken er noe misvisende ettersom størsteparten av arealet er under vann og
således ikke er til sjenanse for brukere av området. Hva gjelder fortøyningslinene som går under vann, så skal vi
innenfor gjeldende regler for sikkerhetsavstand gi yrkesfiskere med videre nødvendige koordinater slik at de kan
utøve sitt yrke uten at man kommer i konflikt med fortøyningslinene.

Den samlede arealbruk og biomassebelastning i området er således ikke nevneverdig forandret men dog langt mer
oversiktlig og hensiktsmessig. Man har fått redusert antall lokaliteter betydelig, ikke minst i Rotsund, og man har fått
et langt bedre brakkieggingsregime og ikke minst tydeligere generasjonsskiller. Vi mener at strukturen i Nordreisa og
Skjervøy kommuner blir langt sunnere ved gjennomføring av koordinasjonsplanen.

Koordinasjonsplanen ble laget i 2011 og aktørene har så langt høstet svært positive erfaringer med denne.
Gjennomføringen av koordinasjonsplanen og omsøkte endring av lokaiiteten er en viktig brikke i vårt arbeid for å
sikre at vi fortsatt skal være et lokalt eid selskap med stor lokal aktivitet i Skjervøy kommune.

Med vennlig hilsen



Arnøy Laks AS
Håvard Høgstad
Daglig leder
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