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SØKNSD OM SAMMENSLÅING AV 12392 LILLE TORSØY OG 29056 LILLE TORSØY 2 

Viser til søknad om sammenslåing av 12392Lille Torsøy og 29056 Lille Torsøy 2 til en 

lokalitet og ett lokalitetsnr. 

 

Vår begrunnelsen for søknaden er følgende: 

 Drift og administrering av lokalitetene 

Lokalitetene drives i dag med samme driftsleder, samme driftsteknikkere, 

samme utstyr, samme fôrflåte og båter. Lokalitetene er også en 

smittehygienisk enhet. 

 MILJØ 

En sammenslåing av lokalitetene vil  forenkle oppfølging  av miljøforholdene 

på lokalitetene. Lokalitetene ligger så tett opp til hverandre at det kan være 

vanskelig  å skille på hvilke  lokalitet som påvirker hvor. I forbindelse med ASC 

sertifisering er det gjennomført en beregning av  påvirkningssonen (AZE sonen) 

rundt anleggene. Beregningen er gjennomført av Aqua Kompetanse ved bruk 

av beregningsprogrammet Auto Depomod. Beregningene viser at 

påvirkningen til dels går inn i samme området (se vedlagt bilde). I praksis vil 

det si at det er vanskelig å si hvilke lokalitet som påvirker prøvene tatt i 

fellesområdet. Det ville ha vært mye enklere dersom man kunne slått sammen 

lokalitetene og kunne se belastningen under ett, med ett ASC-sertifikat 

istedenfor to som i  dag. 
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Også når det gjelder MOM-C, er det vanskelig å skille mellom hvem som 

påvirker og man må også her se påvirkningene fra de to lokalitetene samen 

og regulere produksjonen deretter. 

 

 

 

 
Lille Torsøy lokalitetene De røde linjene viser påvirkningsområdet (AZE) 

 Arealbeslag 

Som bilde over viser  vil ikke lokalitetene beslaglegge større områder dersom 

de blir sammenslått. Fortøyningene mellom anleggene går inn i et 

fellesområde der de delvis krysser hverandre. 

 

 MTB utnyttelse 

Ved  å slå sammen lokalitetene vil man få en bedre MTB utnyttelse da fisken 

kan flyttes etter behov. Vi har det siste året avluset ved hjelp av brønnbåter. 

For å slippe å sette fisken tilbake til samme mær som det avluses fra, har det 
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vært behov for å flytte fisk til ledige mærer på nabolokaliteten. For å kunne 

gjøre det, må det søkes om endring av driftsplan hver gang dette skjer, selv 

om lokalitetene drives som en enhet. Dette medfører ekstra arbeide for 

driftsleder, fare for forsinkelse i avlusningen og ikke minst mer arbeide for 

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som må behandle søknaden raskt. 

 Anlegssertifikat 

Da eksponeringsgraden er noe forskjellige mellom Lille Torsøy og Lille Torsøy 2, 

vil det bli to uavhengige lokalitetsrapporter og dermed to uavhengige 

anleggssertifikat på en evt. sammenslåing av lokalitetene 

 Journalføring 

Driftsleder er nødt til å gjøre parallell journalføring for de to lokalitetene. Det 

må blant annet skrives ut separate resepter fra veterinær på 

bedøvelsesmidler. Forbruket og lagerbeholdning må holdes separat, selv om 

lusetellingen foregår fra samme båt på samme dag/tid. 

Selv om mannskap og utstyr går sammen på de to lokalitetene, må avtaler, 

risikovurderinger, intern- og eksternrevisjoner m.m gjøres separat for hvert 

anlegg. Samme gjelder rapportering til Alt Inn  

 

 Konklusjon 

Dette er to lokaliteter som ligger så tett inntil hverandre, der ledelse, 

mannskap, utstyr og miljøpåvirkninger henger tett sammen. For å få en mere 

effektiv drift, unngå dobbeltarbeide  og sikrere fiskehelsen, ber vi om at vår 

søknad blir vurdert, for oss, på en positiv måte. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Staven 
Miljø- og myndighetskontakt 
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