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Søknad om mindre anleggsendring lokalitet 10147 Tungesvik, Etne kommune

Mowi ASA, avdeling stamfisk søker om å gjøre noen mindre endringer på dagens godkjente
anleggskonfigurasjon ved lokalitet Tungesvik i Etne kommune. Både dagens anlegg og det omsøkte anlegget
vil ligge i uplanlagt område i Etne kommunes arealplan. Dette var også tilfelle da lokaliteten ble etablert i
2016, men det kan bemerkes at området som anlegget er plassert i er forslått til akvakultur av Etne
kommune i forbindelse med den pågående rulleringen av arealplanen. Det søkes om å gjøre to endringer:
1) Tilføying av en "informant-del" med to mindre bur i sørenden av anlegget.
2) Endring og flytting av flåte til nordsiden av anlegget.
Endringene er illustrert i figuren under (figur 1)

Figur 1 Dagens godkjente anlegg (til venstre) og det omsøkte anlegget (til høyre)

De 10 burene som er godkjent i dag vil ha samme plassering som før. I sørenden der flåten er tegnet i dag
er det tenkt å plassere en "informant-del" bestående av to mindre bur (á 15x15 m). På våre lokaliteter i
Sunnhordaland har vi i tillegg til selve stamfisken et lite antall fisk som brukes som informanter. Denne
fisken er pit-merket og vi har gjennomført en DNA analyse på fisken. Frem til nå har denne fisken vært i de
samme merdene som stamfisken. På rundt 4-5 kg blir informantene slaktet og brukt til prøvetaking og
analyse. I forbindelse med slakt av informanter har vi måttet sortere de ut fra stamfisken. Dette medfører
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ekstra håndtering av stamfisken. I tillegg har det vært tilfeller hvor vi ikke kunne gjennomført informantslakt til riktig tidspunkt av hensyn til stamfisken. Derfor ønsker vi å sette inn en modul med mindre merder
for håndtering av informantene på vår lokalitet Tungesvik. I denne modulen kan vi ha fisken i to stk. 15 x15
bur, og vi kan gjennomføre målinger av vekt og lengde på en trygg måte gjennom produksjonstiden frem til
info-slaktet når fisken er 4-5 kg. Datainnsamling er en forutsetning for at vi skal ha nødvendig progresjon
på avlsarbeidet. Informantdelen av anlegget vil ikke strekke seg lengre sør enn hva dagens flåte gjør.
Flåten som før var planlagt som en frittliggende flåte i sørenden av anlegget vil erstattes av en ny flåte på
nordsiden. Denne flåten er bredere enn dagens flåte, men også kortere i lengderetningen og anlegget totalt
sett vil derfor bare strekke seg 16 meter lengre mot nord. Da anlegget ble etablert var det et ønske fra
naboer at flåten, og da også fôringsanlegget, skulle plasseres på nordsiden av anlegget. Dette ville krevd en
ny søknad i 2016, og vi benytter derfor anledningen til å få gjort denne endringen nå.
Som nevnt vil anlegget med disse endringene strekke seg 16 meter lengre mot nord. Fortøyningene mot
nord og sør vil komme innenfor dagens godkjente fortøyningsarrangement, men det vil komme 4 nye
fortøyninger mot henholdsvis øst og vest. Samlet sett vil derimot fortøyningen oppta mindre plass av
området da en fjerner den frittliggende flåten i sør (se figur 1).
Det er i dette tilfellet snakk om en svært liten justering av og som ikke få noe endret betydning for annen
bruk av området. Vi håper derfor på snarlig behandling. Vedlagt er kartvedlegg som angir anleggets nye
hjørnepunkt og bunnfester. Ettersom størstedelen av anlegget er uendret og i samme posisjon som før er
det ikke vurdert som relevant å legge ved strømmålinger, undervannstopografi, beredskapsplaner eller
oversikt over IK-systemet. Ved behov for ytterligere informasjon eller dokumentasjon bes dere ta kontakt.
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Øystein Kårstad
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