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Kjøp av eksterne tjenester for konsekvensutredning vedrørende akvakultur i 
Bindalsfjordsystemet 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Bindal kommune bevilger inntil kr. 90.000,- fra næringsfondet til kjøp av bærekraftsanalyse fra 
NTNU, relatert til oppdrettsnæringen i Bindalsfjordsystemet. 
 
Beløpet dekkes av budsjettpost 147004 32552 «Tilskudd til andre næringsformål». Tilsagnet står 
ved lag til og med 31.10.2020. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bindal kommunestyre behandlet i politisk sak 91/17 (31.08.17) en søknad fra SalmoNor AS om 
etablering av ny akvakulturlokalitet - "Klampvika" for oppdrett av laks i Bindalsfjorden. 
Søknaden ble i kommunestyrevedtaket avslått med begrunnelse at nyetableringer må avventes 
inntil pågående prøveprosjekt «Bindalsprosjektet» i Tosenfjorden i regi av Sinkaberg Hansen 
AS/Bindalslaks AS avsluttes i 2020. I forbindelse med dette prosjektet ble det satt som vilkår at 
driftsformen skal evalueres etter 3 og 5 års drift. 
 
I samme vedtak ba Bindal kommunestyre om at det fremmes sak for kommunestyret, slik at en 
får kartlagt fjordens tåleevne i forhold til oppdrettsnæring. Forslag til finansiering må også 
fremlegges. Dette skal gjøres i god tid før utgangen av «Bindalsprosjektet» slik at vi får et godt 
utgangspunkt for å ta stilling til oppdrett i Bindalsfjorden. 
 
I lys av vedtaket (PS 91/17) ble det igangsatt en prosess for å kunne få på bordet en 
konsekvensutredning som kunne belyse bæreevne og eksisterende oppdrettsaktivitets påvirkning 
av bl.a genetiske effekter på villfisk (anadrome bestander av laksefisk, pelagiske arter og 
bunnfisk) av lakserømming, lakselus/smittepress, patogener, fremmedstoffer, legemidler mv.  
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Fakultet for Naturvitenskap (NTNU) har allerede kartlagt habitatbruken til sjøørret i 
fjordsystemet over en treårig periode, og besitter derfor en god del av kunnskap og relevant 
kjennskap til lokale forhold for å kunne gjennomføre en rapport i henhold til kommunestyrets 
vedtak.  
 
I august i år ga NTNU, ved professor Dr. Jan Grimsrud Davidsen, Bindal kommune et pristilbud 
på kr 77.300 eks. mva for konsekvensutredningen med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon 
og litteratur. Konsekvensutredning vil kunne foreligge til gjennomlesning 15 november 2019. 
Det vil i konsekvensutredningen (KU) bli gjort en vurdering av følgende hovedelementer: 
 
 Risiko for spredning av patogener (lakselus og andre parasitter, virus og bakterier) mellom 

oppdrettsfisk i fjorden og vill sjøørret, sjørøye og laks 

 Risiko for genetisk innblanding i anadrome vassdrag i Bindalsfjordsystemet fra rømt 
oppdrettslaks 

Det finnes per i dag ikke god nok kunnskap til å gi en vurdering av effekten fra et eksakt 
produksjonsvolum (MTB), men konsekvensutredningen vil i stedet gjøre en vurdering av de 
enkelte risikofaktorer ved økning, reduksjon eller dagens situasjon. Videre vil NTNU gjøre en 
vurdering av hvilke områder i fjordsystemet hvor vill laksefisk vil være ekstra sårbare for ny 
etablering. 
 
Administrasjonen har på bakgrunn av dette satt en total ramme for prosjektet på inntil kr 90 000 
for å kunne ha rom for eventuelle utvidelser av datagrunnlaget for rapporten. 
 
 
 
Kostnadsoverslag: 
Type  Kroner 
Konsekvensutredning NTNU 77.300 
Eventuell utvidelse av datagrunnlag 12.700 
SUM 90.000,- 
 
 
Finansieringsplan: 
Næringsfondet 90.000 
SUM 90.000,- 
 
 

Vurdering 
Rådmannen mener det er viktig å få på plass en uhildet bærekraftsanalyse i tråd med 
kommunestyrets vedtak av 31.08.17, både for å få vurdert innvirkningen oppdrettsnæringen har 
på villfiskbestandene, og for å få bedre innblikk i miljøstatus for fjordsystemet som følge av den 
pågående oppdrettsaktiviteten.  
 
Med et oppdatert datagrunnlag vil det også være enklere å vurdere effekt og påvirkning av 
mulige fremtidige nye lokaliteter og eventuelle søknader for utvidelse av MTB på eksisterende 
lokaliteter. 
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RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 26.08.2019 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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