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Høringsinnsigelse vedrørende Midt-Norsk havbruk A/S og Bjørøya sin
søknad om bio-masse utvidelse på lokalitet 36457 Kvingra.
Søknaden gjelder en utvidelse av bio-masse på lokaliteten fra 3120 MTB til
7020 MTB.
Norges Miljøvernforbund ( NMF ) advarer Leka Kommune på sterkeste
imot å innvilge søknaden.
Begrunnelse fra NMF om å ikke tillate en utvidelse av bio-massen :
NMF ser at en slik utvidelse vil føre til mer enn en dobling av bio-massen
som allerede er på lokaliteten, som igjen vil føre til over dobbelt så mye
utslipp av fiskemøkk og fòrspill . Over tid vil slike store utslipp fra anlegget
garantert føre til opphopning av store mengder møkk under anlegget.
NMF ser at undersøkelsene under anlegg ved Mom-B undersøkelse fra
innleid firma fra driver viser at lokaliteten med den bio-massen anlegget
har nå har tilstand meget god. NMF har over flere år stusset over at slike
undersøkelser så å si alltid viser gode forhold under anleggene. Derfor
bestemte NMF seg for å filme under en mengde anlegg sommeren 2016, for
så å sammenligne med Mom-B resultatene fra disse anleggene gjort av
innleide firma fra oppdretterne selv. Resultatene av NMF sin filming under
disse anleggene ligger vedlagt i denne lenka. NMF anbefaler på det

sterkeste at Leka Kommune ser denne filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=ou-TfMqEAQE
NMF mistenker derfor innleide firmaer som skal sjekke miljøstanderen
under anleggene om bevist om å tone ned resultatene for at søkerne lettere
skal få innvilget sine søknader , eller fordi parameterne for undersøkelsene
ikke er gode nok til å fange opp miljøskadene ved drift i åpne merder.
NMF har i den senere tiden forsøkt å hjelpe kommuner som ønsker en mer
miljømessig drift fra oppdrettsindustrien, med å lage en vegleder som
juridisk kan hjelpe kommunene med å komme med krav om at oppdrett nå
må konvertere til lukkede systemer grunnet alle de miljømessige negative
sidene ved oppdrett i åpne merder. Det være seg negative påvirkninger på
bunn, villfisk og skalldyr.
Merk at Tromsø Kommune, og Osterøy kommune nå har satt slike krav på
dagsorden.
NMF sender med denne veglederen slik at Leka Kommune i hvert fall kan
begynne å tenke på hvilken måte Norsk Oppdrettsindustri skal drifte på i
fremtiden. Flere og flere kommuner innser nå at dagens måte å drifte på i
åpne merder ikke er miljømessig forsvarlig.
Se NMF sin vegleder som ligger som vedlegg .
Konklusjon :
NMF ber Leka Kommune om å avslå Midt-Norsk Havbruk A/S og
Bjørøya sin søknad om en utvidelse av bio-massen på lokalitet 36457
Kvingra. Sekundært kan Leka Kommune allerede nå sette krav om at
driver må rense sine utslipp fra lokaliteten hvis Leka Kommune
innvilger søknaden.
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