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BioMar AS 937843860 - Søknad til 1. trinnsbehandling/vurdering av søknad om ny 

lokalitet, Ystøya, Alstadhaug kommune i Nordland.  

 

Vi viser til brev fra Nordland fylkeskommune datert 8.10.2018 med vedlagte korrespondanse 

angående vurdering av søknad fra BioMar AS om klarering av ny lokalitet i Alstadhaug 

kommune i Nordland. BioMar AS ønsker å knytte sine forskningstillatelser N-AH-41, N-AH-

42, N-AH-43 og N-DA-36 til lokaliteten. 

 

Vi viser til at dette er en pågående sak i førsteinstans, og tar derfor ikke stilling til den 

konkrete søknaden. Fiskeridirektoratet har ikke lagt føringer for antall lokaliteter som er 

nødvendig for angjeldende tillatelser i tilsagnet av 15.4.2014. Vi henstiller til Nordland 

fylkeskommune å vurdere om antall lokaliteter knyttes opp til tillatelsene er hensiktsmessig 

bruk av havbruksarealene.  

 

Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at BioMar AS søker om lokalisering som 

angitt i søknaden. Det fremgår av vedlagte korrespondanse at BioMar AS i dag har flere 

lokaliteter som ikke er i bruk, og at det kan være behov for en gjennomgang av 

lokalitetssituasjonen til selskapet. BioMar AS gir uttrykk for at de om kort tid vil «avklarere» 

til sammen seks lokaliteter.   

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at de nevnte tillatelsene til BioMar AS løper ut 27.5.2019, og 

at søknad om forlengelse av tillatelsene er under behandling i Fiskeridirektoratet. 
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Ved eventuell godkjennelse av ny lokalitet minner vi om at det må settes som vilkår 

at evt. endring av driftsplaner godkjennes før det kan settes ut fisk og rapporteres 

biomasse fra lokaliteten. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef  

 Vidar Baarøy 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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