
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Søknad om arealendring (refortøyning) på lokalitet 
Rensøya N (lok.nr. 10893), i Træna kommune 
 
 

 

 
Om Nova Sea AS 

Nova Sea AS er en lokal familie eiet bedrift med røtter her på Helgeland som opererer 23 lokaliteter langs 
Nordlandskysten fra Gildeskål i nord til Vega i sør.  Vi har ca. 270 heltidsansatte med et hovedkontor for 
administrasjon og et slakteri på Lovund. 
 

Om søknaden 

Nova Sea AS søker om en arealendring (refortøyning) på vår lokalitet Rensøya N (lok.nr. 10893) i Træna 
kommune. Som beskrevet videre, mener vi at Rensøya er en lokalitet som er veldig godt egnet til oppdrett av 
atlantisk laks og at en arealendring på lokaliteten skal ikke medføre noe negative konsekvenser for 
interessegrupper, miljø eller biodiversitet. 
 
Fiskeriinteresser 

God dialog med lokale fiskere er viktig fordi vi deler areal med hverandre i havet. Bruk av arealet i havet 
handler om en sameksistens, hvor alle som disponerer det bør ta hensyn til hverandre.   
 
Rensøya befinner seg i nærheten av et stort gyteområde som sirkulerer store deler av Træna, korteste vei til 
feltet er 3,2 km nordvest. Det er også passive fiskeplasser 4,7 km øst for lokaliteten. Vi ser at det er altså store 
avstander fra andre fiskeriinteresser. Refortøyning på lokaliteten vil ikke medføre til noe negativ påvirkning 
på feltene siden den store avstanden opprettholdes. 
 
Vurdering av interessekonflikter 

Vi har hatt en god dialog med lokal befolkningen og andre interesse grupper gjennom folkemøter på Træna. 
Vi vet at slike dialoger er totalt nødvendig dersom vi skal ha en sameksistens med fiskere i området rundt 
lokaliteten, og det er noe at vi ønsker på det sterkeste. Vårt siste infomøte på Træna ble holdt den 07.06.19. 
Da fortalte vi om Nova Sea, og at vi skulle søke arealendringen på lokaliteten. Vi har gjennom dialogene fått 
ingen anmerkninger eller klager på epost.  
 
Rensøya er lokalisert i rød sektor, og er derfor ikke til ulempe for småbåter og annen sjøtrafikk.  
 
De nærmeste akvakulturlokalitetene til Rensøya er det landbaserte anlegget Galteneset (ca. 1,7 km øst) og det 
flytende anlegget Store Bukkøy N (ca. 19 km sørøst). Galteneset er en ny lokalitet som ikke er bygd ennå. 
Lokaliteten er eid av Gaia Salmon AS, med kapasitet på 2 900 tonn. Mattilsynet har en anbefalt minsteavstand 
på 2,5 kilometer mellom akvakulturanlegg med en maksimalt tillatt biomasse på inntil 3600 tonn. Det er altså 
kort avstand mellom lokalitetene, men Galteneset skal desinfisere vannet fra anlegget og skal da ikke utgjøre 
smittefare. Utslippsstedet skal være lokalisert mer enn 5 km fra lokaliteten vår Rensøya N.  
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Vi mener derfor at en arealendring på den allerede etablerte lokaliteten Rensøya kommer ikke til å påvirke 
sjøtrafikk, eller andre lokale interesser negativt. 
 
Miljø og Bærekraft 
Nova Sea tar miljø og bærekraft på alvor og streber konstant for å være den aller beste lakseoppdretteren i 
Norge i dette område.   
 

Strømforhold 

Vi i Nova Sea har tatt strømmålinger på lokaliteten Rensøya i august 2011. Det ble målt strøm i to dybder, 5 
og 15 meter, i en periode på 30 dager. I tabell 1 vises det et sammendrag av resultatene for 
strømmundersøkelsen. Se vedlegg 2 for komplett strømmundersøkelse, og vedlegg 3 for plassering av 
strømmålingen.    

Tabell 1: Oppsummering av strømundersøkelser gjort på lokaliteten Rensøya N august 2011.  Se vedlegg 2 
for fullstendig strømmundersøkelse.  

 5 meter 15 meter 

Gjennomsnitt (cm/s) 7,5 4,9 

Maksimalhastighet 
(cm/s) 

33,8 26,0 

Minimumshastighet 
(cm/s) 

0,4 0,0 

Varians (cm/s)2 42,061 16,067 

Neumanns parameter 0,144 0,118 

Hovedretning Nord/sør Nord/sør 

 

Træna ligger åpent ut mot Atlanterhavet, som gjør lokaliteten Rensøya til en værutsatt lokalitet. Som man ser i 
tabell 1 har Rensøya et godt gjennomsnitt strømforhold på begge de målte dybdene, spesielt på 5 meter med 
gjennomsnitt på 7,5 cm/s. Stormer gir høye maksimalhastigheter i strømmålingene, høyeste målte verdi i 
perioden var på 33,8 cm/s. Rensøya ligger beskyttet mellom øyene Husøya og Sanna som hindrer strøm fra 
øst og vest, hovedstrømretninger blir derfor nord og sør som vi ser i strømmålingene våre. Strømhastighetene 
fra nord og sør varierer mye som gir lave Neumann verdier. Sammenlagt fra disse resultatene ser vi at det er 
høye varierende strømmålinger på lokaliteten Rensøya som gir god utskiftning av vann slik at laksen får leve 
under gode oksygenrike forhold. Med slik strøm vil heller ikke næringsstoffer fra anlegget bli liggende igjen på 
bunnen av anlegget som vi ser på de gode miljøundersøkelse som er utført på lokaliteten, mer om dette under 
avsnitt «Bunntilstand». 
      

Bunntopografi 

Anlegget er lokalisert mellom øyene Sanna og Husøy i Træna kommune. Bunnen under anlegget er relativt 
flat og grunt, med ca. 20 meters dybde under hele anlegget. Arealendringen vil føre til at mer av anlegget er 
under dypere vann, dypeste punkt på ca. 25 meter. Sedimentet under anlegget består hovedsakelig av 
fjellbunn og sand/skjellsand, med innslag av steinbunn. 
 
Bunntilstand  

På alle våre lokaliteter tas det MOM B og MOM C undersøkelser for å kartlegge bunntilstanden. B-
undersøkelser beskriver hvordan sjøbunnen under anlegget er påvirket, og C-undersøkelsen er mer 
omfattende med at de beskriver også bunntilstanden utenfor anlegget (fra anleggssonen til overgangssonen). 
Disse to undersøkelsene blir utført i henhold til Norsk Standard 9410:2016 av Akva Kompetanse som er et 
uavhengig kompetent organ.  
 

Vår nyeste MOM B-undersøkelse på lokaliteten ble utført i juni, og C-undersøkelse var tatt i månedsskifte 
mai juni sist år. Undersøkelsene er vedlagt (vedlegg 4 og 5).  

MOM B-undersøkelsen som var tatt i juni på Rensøya fikk særdeles gode resultater på de 14 prøvestasjonene. 
Samlet tilstandsklasse for lokaliteten ble 1, «meget god», med indeksverdi på 0,07. Alle tidligere B-



 

undersøkelser for lokaliteten (fra 2007 til nå 2018) har fått lokalitetstilstand klassifisert til tilstand 1. 
Lokaliteten er derfor meget godt egnet for lakseoppdrett ut ifra B-undersøkelsene.  

I slutten av mai 2018 ble den første MOM C-undersøkelsen for lokaliteten foretatt. Undersøkelsen ble utført 
under maksimal belastning hvor den samlede miljøtilstanden for stasjon C1 er satt til «god» (2). Det var 5 
prøvestasjoner der stasjon C1 (anleggssone) fikk de dårligste resultatene, mens C2 (ytre sone) og C4 
(overgangssone) fikk de beste resultatene. Under maksimal belastning så får man oftest litt dårlige resultater 
enn når det er mindre biomasse. Etter våre erfaringer returnerer tilstanden tilbake etter en kort 
brakkeleggingsperiode. B-undersøkelse som ble tatt samtidig med C-undersøkelsen i 2018 ga tilstandsklasse 1, 
som alle våre andre B-undersøkelser også har fått. Det ser derfor ut til at stasjon C1 ikke er særlig 
representativ for anleggssonen. Uansett har Akva kompetanse konkluderer med at det skal ikke være 
nødvendig med tiltak for å bedre bunnsituasjonen i anleggssonen. Likevel jobbes det hele tiden med å bli 
bedre.  

Vi har krav om å følge opp endringer i bunnsedimentet gjennom hyppige MOM B og MOM C 
undersøkelser. Vi publiserer resultatene og rapportene i sine helheter på nettsiden vår, 
novasea.no/miljoundersokelser.  Dette er ikke noe vi er påkrevd å gjøre, men vi syns at denne informasjon er 
viktig for interessegrupper å ha og vi foretrekker at den er lett tilgjengelig for dem 
 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) 

Lokaliteten Rensøya har vært ASC sertifisert siden 2017. Dette er en standard med hoved fokus innenfor 
bærekraft, miljø, sosiale rettigheter for våre arbeidere og involvering av lokal samfunnet i våre operasjoner. Vi 
i Nova Sea har som mål å sertifisere alle våre lokaliteter med ASC standarden (det er en lokalitetsspesifikk 
sertifisering). Per i dag har Nova Sea sertifisert 10 lokaliteter etter ASC standarden som tilsvarer over 40% av 
våre produksjonsenheter. Sertifisering etter ASC standarden medfører til konkrete tiltak som forbedre 
bærekraft og oppfølgning av miljøet på lokalitetene.  Noen eksempler er: 
   

• Minke/ikke bruk av kobber-impregnerte noter 
• Strengere krav for fiskehelse og velferden 
• Registrering av predator dødelighet og oppfølging av påvirkningen på biodiversiteten 
• Hyppigere miljøundersøkelser (ASC undersøkelse hver produksjonssyklus.  Dette er en utvidet 

undersøkelse som er sammenlignbare med en MOM C etter NS9410:2016)   
• Publisering av viktig informasjon for interessegrupper på vår nettside.   

 
 
Tiltak mot rømming på våre lokaliteter 

Rømming er en uønsket situasjon hvor laksen rømmer fra lokaliteten. Tidligere var hovedårsaken til 
rømninger teknisk feil med utstyret, men oppdaterte krav (NYTEK-forskriften, NS9415:2007) har medført til 
en drastisk reduksjon i rømming på alle lokalitetene i Norge de siste årene. I tillegg til bedre krav, har de fleste 
av våre ansatte fagbrev eller rømmingssikringskurs. Dette gjør at våre arbeidere er klar over farene som kan 
medføre til en rømming, samt tiltak for å unngå dem. Vi gjør hyppige inspeksjoner av alt utstyr på lokalitetene 
våre, fra ukentlig sjekklister på haneføtter til mer detaljerte BC og BCD inspeksjoner på noter og 
fortøyninger. For å kunne gjennomføre disse inspeksjoner selv har vi bygd opp en egen flåte gjennom Nova 
Sea Aquaservice. Vi fikk nylig en ny båt, Nova Master, som skal bidra enda mer i dette arbeidet. Vi har også 
på flere lokaliteter tatt i bruk noter som er bygg av et mer slittsterkt materielt som heter Dyneema.  Disse 
notene er over 2 ganger sterkere enn tradisjonelle noter, som betyr at risikoen for en rømming mens de er i 



 

bruk er minimal. I det uforventet tilfelle at en rømning oppstår, har Nova Sea en velfungerende 
beredskapsplan (Vedlegg 6A og 6B) som er tatt i bruk umiddelbart med mistanke om rømming.  

  

Figur 1:  Rømmingsstatistikk for Norge fra 2001-2018.  Kilde:  
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk  
 

I tillegg til disse rømningstiltakene, trengs det iblant å refortøye anlegget. Dette er for å sikre utstyret på 
lokaliteten, som igjen hindrer rømning. Rensøya har nå behov for en slik refortøyning for å sikre lokaliteten, 
derfor søker vi nå om arealendring. 

 

Oppsummering 

Denne søknaden viser til en lokalitet som bidrar til lokal samfunnet, har gode miljøforhold og skal ikke være i 
konflikt med interessegrupper. Lokaliteten er ASC sertifisert som betyr en enda strengere oppfølging enn det 
regelverket i Norge krever.  Vi håper derfor at dere godkjenner arealendringen vår. 

 

Mvh, 
 
 
 
 
Maren Elise Nyberg 
Miljøkoordinator og Myndighetskontakt 

Lovund, 09.07.19 

 
 

 


