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Utslippstillatelsen fra 2007 på Tomma Laks AS sin lokalitet Hjartøy N setter krav om 12 måneder
brakkleggingstid på lokaliteten. Denne perioden ble endret til 5 måneder brakkleggingstid i 2012, se
brev fra Fylkesmannen i Nordland (deres referanse 2005/561). Begrunnelsen for en forlenget
brakkleggingstid på lokaliteten, som er oppgitt i tidligere korrespondansen med Fylkesmannen i
Nordland, var nedsatt bunnforhold i forbindelse med havbunnsundersøkelser. Vi mener at MOM
B og MOM C undersøkelsene som har vært utført de siste årene viser til en lokalitet som er
forsvarlig driftet med minimal påvirkning på havbunn. Vi ønsker derfor at spesielle krav om
brakkleggingstid på Hjartøy N blir slettet i utslippstillatelsen slik at lokaliteten kan følge en
brakkleggingstid tilpasset produksjonsstrategiene til bedriften (minimum to måneder iht.
akvakulturdriftsforskriften §40).
MOM B undersøkelsen tatt på maks belastning på den forrige generasjon (tatt i feb. 2020) hvor den
fikk tilstand 1. Tabell 2.3.1 fra rapporten (s. 10) viser resultater for alle slike undersøkelser de siste
ti årene:

Tabellen viser at lokaliteten har fått kun tilstand 1 de 4 siste generasjonene. Lokaliteten fikk tilstand
3 på en undersøkelse i 2013 hvor tiltak tatt av bedriften siden har vært tilstrekkelig for å unngå en
hard belastning på bunnforholdet under Hjartøy N.
Lokaliteten tok en MOM C undersøkelse i september 2018 ila 17G. Overgangssonen fikk en
samlet tilstand av «svært god». Dette viser til at området rundt lokaliteten er heller ikke unødig
belastet på grunn av vår drift.

Basert i flere års resultater på MOM-B og C undersøkelser som viser lite tegn til påvirkning fra
anlegget og derfor ingen grunn til en forlenget brakkleggingsperiode, Tomma Laks AS ber derfor at
kravene i utslippstillatelsen om minimum 5 måneder brakklegging på Hjartøy N fjernes.
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