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Mulig ny akvakulturlokalitet - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Trøndelag Torsk AS («TTAS»), som er et heleid datterselskap i Gadus Group, ønsker å 
etablere av ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk ved Haraflesan i Osen kommune. Vi
søker med dette om nødvendig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel («arealplanen») 
som nærmere beskrevet nedenfor.

1. Kort om søker

Gadus Group er et sjømatselskap fra Nord-Vestlandet som produserer oppdretts-
torsk.  Konsernet har i dag rundt 50 ansatte fordelt på selskapets klekkeri og yngelanlegg på 
Stadsbygd i Indre Fosen kommune, hovedkontoret i Ålesund og vår første sjølokalitet i Davik 
i Nordfjord. Ellers har vi nå også fått godkjent enda en lokalitet i Volda kommune. Gadus 
Group skalerer nå opp produksjonen hvor det totale målet er årlige 30.000 tonn torsk. Fisken 
skal prosesseres på et splitter nytt bearbeidings- og prosesseringsanlegg som nå bygges på 
Måløy i samarbeid med Babord Group. For å få tilstrekkelige volumer i vår produksjonskjede 
satser Gadus nå også lenger nord og søker nå om flere lokaliteter for oppdrettstorsk i 
Trøndelag og Nordland.

Selskapet har valgt å legge hele verdikjeden fra Nord-Vestlandet og nordover for å benytte 
seg av de naturgitte fordelene, kompetansen og infrastrukturen som allerede eksisterer her, 
samt å bidra til økt aktivitet og verdiskapning lokalt. Dette innebærer at torsken tas fra rogn 
til ferdig pakket filet innad i Norge. Ambisjonen er nå å bli en ledende global produsent av 
premium torsk som kan leveres hver dag hele året.

2. Ny lokalitet ved Haraflesan

TTAS har identifisert Haraflesan på vestsiden av Søre Raudøya som en godt egnet lokalitet 
for matfiskproduksjon av torsk. Lokaliteten er tenkt etablert med en rammefortøyning for 10 
bur i størrelse 85 x 85 meter. I tillegg planlegges én forflåte ved anlegget. Plassering av 
fôrflåten er ikke endelig avklart, og dispensasjons-søknaden tar derfor høyde for to 
alternative plasseringer. Konkret plassering vil bli avklart når det er gjort ytterligere 



undersøkelser av strøm, vind og bølgeforhold ved Haraflesan. Anlegget med fortøyninger er 
vist i figur 1 nedenfor, mens forholdet til annen akvakulturvirksomhet er vist i figur 2. 

Figur 1 Haraflesan – planlagt anlegg med fortøyninger

Figur 2 Plassering i forhold til annen akvakultur



Vårt planlagte anlegg ved Haraflesan vil ha 2,9 km avstand til nærmeste eksisterende 
lakselokalitet, Nordre Skokkeløy. Lokaliteten tilfredsstiller dermed de veiledende 
avstandskravene i Mattilsynets veileder for akvakulturvirksomhet på 2,5 km til andre 
matfisklokaliteter.

TTAS har også vært i kontakt med Mattilsynet om forholdet til hovedleden som går like øst 
for det foreslåtte anlegget, og om en lokalitet vil være konflikt med brønnbåttrafikk i 
området. Mattilsynet vurderer ikke at hovedleden er en «viktig transportrute for levende 
oppdrettsfisk» fordi hovedvekten av brønnbåtene benytter indre led lenger unna anlegget. 

3. Forholdet til gjeldende arealregulering

Gjeldende plangrunnlag for sjøarealene i Osen kommune er «Kommuneplanens arealdel 
Osen kommune 2019-2030», vedtatt av kommunestyret 10. juli 2019. Plankart for det 
aktuelle området er vist i figur 3, der også overflatedelen av anlegget er vist.

Figur 3 – Utsnitt av plankart ved Haraflesan

TTAS sitt foreslåtte anlegg er plassert i et område som er åpnet for akvakultur («VAV4»). 
Området er imidlertid så begrenset at det i praksis er svært vanskelig å få plass til tidsmessig 
anlegg innenfor formålsgrensene, samtidig som hensynet til sikker ferdsel i farled ivaretas. 
På denne bakgrunnen er den ene flåten og noen av fortøyningslinene mot nord og vest 
plassert inn i områder regulert til formål fiskeri («VFI»). Deler av fortøyningene mot øst og 



sør ligger inn i et område med hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag» («V»). 
Plasseringen i forhold til gjeldende plankart er vist i figur 4a og 4b nedenfor. 

Figur 4a – Anlegg i forhold til formål i kommuneplanens arealdel

Figur 4b – Anlegg i forhold til kommuneplanens arealdel – detalj VFI



Slik vi oppfatter plansituasjonen, etter å ha vært kontakt med kommunens administrasjon, 
vil en etablering som planlagt kreve dispensasjon for de delene av anlegget som ligger i 
arealer regulert til fiskeri (VFI), men ikke for de delene som ligger i hovedformålet (V).

4. Dispensasjon fra gjeldende arealplan

Kommuneplanens arealdel er resultatet av en omfattende prosess der kommunestyret har 
avveid ulike interesser mot hverandre og fastsatt overordnede rammer for arealbruken i 
kommunen. TTAS er klar over at plan- og bygningsloven derfor fastsetter strenge krav som 
må tilfredsstilles før det kan gis dispensasjon. Det skal ikke gis dispensasjon hvis hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, i dette tilfellet fiskeri, blir vesentlig tilsidesatt. På 
grunn av at det foreslåtte anlegget ligger tett opptil hovedfarled har vi også vurdert
forholdet til ferdsel.  Videre er det krav om at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

4.1 Vurdering av lokaliteten i forhold til fiskeri

Vi har benyttet Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil - fiskeri for å vurdere mulige 
konflikter mellom det foreslåtte anlegget og fiskeriinteressene i området. Relevant 
kartutsnitt med fiskeri-relaterte registreringer er vist i figur 5 nedenfor.

Figur 5 Fiskeriinteresser ved Haraflesan



I henhold til kartlagene «Kystnære fiskeridata» i Yggdrasil er det ikke registrert fiskeri-
aktivitet i umiddelbar nærhet til det foreslåtte anlegget. Det ligger imidlertid to rekefelt 
sørvest og sørøst for anlegget, der minste avstand til anlegget er i overkant av én km.

I kartlaget «Fiskeriaktivitet» i Yggdrasil fremkommer det at området rundt Haraflesan, først 
og fremst på vestsiden, benyttes til høsting av stortare. TTAS antar at eventuelle 
problemstillinger rundt denne bruken vil bli kartlagt i forbindelse med høringen av 
dispensasjonssøknaden. For å legge til rette for en best mulig sameksistens vil vi uansett gi 
alle fiskere som ønsker dette tilgang til såkalte OLEX-filer over anlegget, slik at de kan se 
nøyaktig hvor fortøyningene er lagt ut. 

Forskrift om akvakultur for andre fiskearter slår fast at det ikke skal etableres lokaliteter for 
torsk i gyteområder for vill torsk. Det nærmeste gyteområdet for torsk ligger om lag 2 km fra
anlegget.

På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor mener TTAS at fiskeriformålet i gjeldende plan ikke vil 
bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon som omsøkt.

4.2 Vurdering av lokaliteten i forhold til ferdsel

Hovedled 1546 Storaflu-Asenleia-Buholmråsa går rett på østsiden av det foreslåtte anlegget. 
Området er også dekket av fyrlyktene Kvalhausen i sør, og Saksa i nord. Anleggets plassering 
i forhold til farledsavgrensningen og sektorer fra fyrlyktene er vist i figur 6 på neste side.

TTAS har vært i kontakt med Kystverket i flere runder for å få avklart problemstillinger 
knyttet til farleden. Kystverket har stilt krav om at hele overflatedelen av anlegget å ligge 
utenfor farledsavgrensningen, og at det ikke er tilstrekkelig å ligge utenfor hvit sektor fra de 
to nevnte fyrlyktene. Anleggsplasseringen som nå omsøkes er i samsvar med dette kravet. 
Nærmeste hjørne på anleggsrammen ligger rundt 80 meter fra farledsavgrensningen. 
Fortøyningslinene fra anlegget vil ligge så dypt at de ikke kommer i konflikt med ferdselen i 
området. 

I tillegg til trafikk i farled og blank sektor fra fyrlykt vil det selvfølgelig være annen trafikk fra 
fiskebåter, fritidsbåter, padlere mv. i nærområdet. Slik anlegget er foreslått plassert vil det 
være åpent for trafikk rundt hele anlegget, men de generelle avstandsreglene for ferdsel og 
fiske vil gjelde.



Figur 6 Anleggets plassering i forhold til ferdsel og navigasjonsinstallasjoner

4.3 Fordeler ved dispensasjon

Etablering av en ny lokalitet vil medføre økt matproduksjon, verdiskaping og sysselsetting i 
Osen kommune. Gadus har som et viktig element i sin strategi å skape størst mulige positive 
ringvirkninger i de lokalmiljøene hvor vi skal operere, blant annet gjennom lokalt ansatte og 
lokale/regionale innkjøp så langt det er mulig. 

Isolert sett for denne lokaliteten ser vi i første omgang for oss 6-8 arbeidsplasser. 
Erfaringene viser også at akvakultur er blant de næringene som gir størst ringvirkninger i 
form av sysselsetting i relatert virksomhet der man opererer. Gjennom vårt erfarne team og 
lokale forankring vil vi også være et positivt tilskudd til det sterke marine miljøet i regionen.

5. Oppsummering søknad

Gadus Group og datterselskapet Trøndelag Torsk AS er etablert for å skape en ledende aktør 
innen torskeoppdrett, med en fullt integrert virksomhet fra rogn til ferdig pakket produkt. 
Parallelt med Haraflesan ser vi på flere andre potensielle lokaliteter i Osen kommune, med 
sikte på å etablere et viktig produksjonsområde i regionen. Vi er sikre på at etablering av en 
ny lokalitet vil medføre store positive konsekvenser for lokal matproduksjon, verdiskaping, 
sysselsetting og kompetanseutvikling både i Osen kommune og i regionen ellers. 



Plan- og bygningsloven fastsetter strenge krav til dispensasjoner. Vi mener at gjennom-
gangen ovenfor viser at arealformålene og hensynene som det søkes dispensasjon fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt, men dette må selvfølgelig belyses ytterligere gjennom den 
kommende høringsprosessen. Etter vårt syn bør dispensasjonsvurderingen også ta 
utgangspunkt i at gjeldende plan allerede åpner for etablering av akvakultur i området, men 
hvor arealet er for begrenset til å gi plass til et moderne anlegg med fortøyninger. Farleden i 
området setter også begrensninger på plasseringen av anlegget.  

Etter vår vurdering ser lokaliteten ved Haraflesan ut til å være svært godt egnet for 
bærekraftig matfiskproduksjon av torsk. Før innsendelse av søknad etter akvakultur-
lovgivningen vil det bli gjennomført ytterligere miljøundersøkelser mv, som grunnlag for 
videre planlegging og for myndighetenes vurdering av saken. Hvor stor biomasse som vil bli 
omsøkt avhenger av de videre undersøkelsene, men vi ser for oss å søke om et volum i 
området 3.000 til 3.600 tonn. 

****************************

På denne bakgrunnen søker Trøndelag Torsk AS om dispensasjon fra gjeldende regulering i 
vedtatt arealplan for Osen kommune, for en ny matfisklokalitet for torsk inkludert flåte og 
anleggsfortøyninger ved Haraflesa som vist i figur 1. Dispensasjonen gjelder de delene av 
anlegget som kommer inn i områder regulert til fiskeri (VFI) som vist i figur 4a og 4b.

Dersom kommunen innvilger dispensasjon vil vi sende akvakultursøknad med nødvendige 
utredninger/undersøkelser til Trøndelag fylkeskommune på vanlig måte. Saken vil da bli 
oversendt Osen kommune for gjennomføring av lokal høring og politisk behandling, og 
senere videre til sektormyndighetene (Fiskeridirektoratet, Kystverket, Statsforvalterens
miljøvernavdeling og Mattilsynet) for vurdering etter sektorlovgivningen. 

Ved spørsmål om søknaden bes om at det tas kontakt med vår rådgiver Knut Andersen på 
mobil 970 99 265 eller epost knut@steigenlive.com. 

Med vennlig hilsen

______________________
Ola Kvalheim
Trøndelag Torsk AS


