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Høringssvar Hamarøy Kommune  , sak : Høring Akvakultursøknad, Cermaq. 
Ørnhaugneset.

Norges Miljøvernforbund ( NMF ) viser til Cermaq Norge AS søknad om ny lokalitet 
Ørnhaugneset for 3600 tonn MTB matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Hamarøy 
kommune, Nordland .

NMF vil på det sterkeste advare om å legge av areal til Akvakultur i dette området, da 
fjordsystemet med flere tidevanns strømmer innenfor er et av Norges mest unike 
område  med et meget spesielt tilpasset dyreliv. Husøyvær består av 60 øyer og skjær, 
med mange fine hvite sandstrender og er omgitt av 7 tidevannstraumer. Dette er et 
sårbart marint område som blir tørrlagt når det er fjære, og igjen fylles ved flo.. 
Landskapet i området er i hovedtrekk alpint, men i nordlige og sørvestlige deler av 
området er strandflaten i noen grad utviklet. Lokale isbreer har avsatt løsmasser i 
havnivå. En del steder finnes det derfor større blokk- og steinstrender. Ellers er sva og 
kystklippe det vanligste. Det finnes mange små og middels store tidevannsstrømmer, 
hvorav de sterkeste er Rødtangstraumen, Kaidvågstraumene, Nesstraumen, 
Husøystraumen og Lamøystraumen. Det finnes også store grunt områder i sørvest i det 
sørlige delområdet. 

Plassering av et  anlegg i utløpet av dette unike strømområdet  vil føre til store 
problemer for alt liv som lever her. Strømmene vil føre møkka og fòrspill fra det tenkte 
anlegget innover i dette området, og grise til hele denne meget spesielle plassen, som 
også er foreslått som et maritimt verneområde  . Se vedlagte bilder. 

NMF har i tillegg  mottatt følgende ankepunkter mot etablering av en ny lokalitet i dette 
området, og vil slutte oss til disse ; 

1. Sagfjorden har fra før flere anlegg i fjorden, og nye anlegg vil føre til en 

overbelastning av fjorden med større utslipp av feces og fòrspill. 
2. Blokkering av gode fiskeplasser.

3. Meget værhardt område, med større fare for rømning fra anlegget.

4. Bråk fra anlegget vil genere hyttefolk i området.

5- Utenfor Lammøystraumen/Siristraumen har vært en av de beste torskeplassene i 



Husøyvær. Store forekomster av kyst torsk kommer opp fra den dype Sagfjorden og opp 
i bakkene i de næringsrike områdene utenfor Lammøystraumen/Siristraumen spesielt 
på ettersommeren.

NMF har nettopp ferdigstilt en 200 siders Miljørapport i papirutgave om følgende av 
oppdrett i åpne merder, og fordelene ved lukkede løsninger/ rensing av utslipp fra 
oppdrettslokaliteter. Rapporten i PDF utgave vedlagt her;

https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/05/Miljøfakta_2019.pdf 

Filmer under oppdrettsanlegg her : 

https://www.nmf.no/media/lakserapport-video-2019/ 

Leder Norges Miljøvernforbund                                                Saksbehandler Oppdrett
Kurt Willy Oddekalv                                                                         Arne Roger Hansen
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