
  
Fiskeridirektoratet

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Informasjon
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).  

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Skjemaet 
gjelder alle typer akvakultur i land- og sjøbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har eget skjema.  

Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, dyrevelferds-, forurensnings-, naturmangfold-, 
frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger 
er gitt. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Dersom 
obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.  

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 
til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale 
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel i vannforskriften. Ved vurderingen av om tillatelse kan gis 
etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn er tilfredsstillende utredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning. Utfyllende 
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen og forhindre at 
myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt. Opplysninger utover det som 
konkret etterspørres i skjemaet kan lastes opp på siden «andre vedlegg».  

Søker skal avklare offentligrettslige forhold i forbindelse med søknaden. Søknader som er i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller 
kulturminneloven avvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke 
at søker er unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel 
bygningsmyndighetene. Privatrettslige forhold må avklares mellom partene. 

Som hovedregel er opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. 
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av 
forvaltningsloven § 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 13.  

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av skjemaet kan fås ved henvendelse til den aktuelle 
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter 
laksetildelingsforskriften kan rettes til Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen. 

Opplysninger som gis i dette skjemaet kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller 
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme 
opplysningene.  

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495. 

Saksgang for akvakultursøknad - tekst (pdf) 

Saksgang for akvakultursøknad - grafisk visning (pdf) 
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Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)

Søknad

Organisasjon

Åsbjørn Kåre
Fornavn 

Karlsen
Etternavn 

 
Telefon 

92603527
mobil 

eukaryo@outlook.com
E-postadresse 

ja 
nei 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

organisasjon 
privatperson 

Hvem er søker 

913 265 599
Organisasjonsnummer 

Eukaryo AS
Organisasjonsnavn 

Kløverengveien 35
Adresse 

8011 BODØ
Postnummer/-sted 

eukaryo@outlook.com
E-postadresse 
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Hva søkes det om
Art

Annen akvakulturart 1

Annen akvakulturart 2

Annen akvakulturart 3

laks, ørret og regnbueørret 
annen art 

Art 

annen fiskeart 
annen akvakulturart 

Oppgi annen art 

 
Funksjon5 

 
tom_felt2 

Fingertare
Oppgi art 

Laminaria digitata
Latinsk navn 

2814
Artskode 

 
Funksjon18 

 
Formål 

alger tidlig fase
Produksjonsform 

 
Funksjon5 

 
tom_felt2 

Butare
Oppgi art 

Alaria esculenta
Latinsk navn 

2816
Artskode 

 
Funksjon18 

 
Formål 

alger tidlig fase
Produksjonsform 

 
Funksjon5 

 
tom_felt2 

Sukkertare
Oppgi art 

Laminaria saccharina
Latinsk navn 

2812
Artskode 

 
Funksjon18 
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Annen akvakulturart 4

Annen akvakulturart 5

Annen art

Type søknad

 
Formål 

alger tidlig fase
Produksjonsform 

 
Funksjon5 

 
tom_felt2 

Søl
Oppgi art 

Palmaria palmata
Latinsk navn 

2832
Artskode 

 
Funksjon18 

 
Formål 

alger tidlig fase
Produksjonsform 

 
Funksjon5 

 
tom_felt2 

Fjærehinne uspes
Oppgi art 

Porphyra spp
Latinsk navn 

2831
Artskode 

 
Funksjon18 

 
Formål 

 
Produksjonsform 

 
Artens navn 

 
Latinsk navn 

klarering av ny lokalitet 
endring av eksisterende lokalitet 

Type søknad 

flytende anlegg 
landbasert anlegg 

Type anlegg 

ferskvann 
sjøvann 

Hvilke(n) type(r) vannressurs skal anlegget bruke? 

ja 
nei 

Foreligger det tillatelsesnummer? 
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Samlokalisering

Supplerende opplysninger

Område/lokalitet
Lokalitet

Klarering av ny lokalitet

ja 
nei 

Er det gitt tilsagn om tillatelse? 

ja 
nei 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 
nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

Anlegget skal ligge i et område regulert for industriformål, og lokaler 
leies i bygg med kontorfasiliteter. Dette er ikke vurdert som 
samlokalisering.

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 

Nordland
Fylke 

Gildeskål
Kommune 

Vågsosen
Navn på lokalitet 

Nordland
Fiskeridirektoratets region 

72/103
Gardsnummer/bruksnummer (gnr/bnr) 

50 000
Omsøkt størrelse 

volum
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg
Arealinteresser

Vedlegg
Vannressurs

ja 
nei 
foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

ja 
nei 
foreligger ikke 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? 

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Det er stort næringsmessig og politisk fokus på å utnytte potensialet 
som ligger i dyrking av marine makroalger til ulike næringsformål. I 
rapporten "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050" er det estimert 
en verdi på NOK 40 mrd. For å oppnå en slik vekst, er det nødvendig å 
komme tidlig i gang med et systematisk arbeid for testing av variasjon i 
lokale økotyper av aktuelle arter, og ha en sporeproduksjon av en 
størrelse som gjør det mulig å forsyne oppdrettere med sporofytter til 
anleggene. Eukaryo as ønsker å være en aktør i dette arbeidet, og skal 
samle inn foreldrealger fra økotyper i områder der det er gitt konsesjon 
eller regulert for akvakultur, teste disse for vekstvariasjon i 
landbaserte testekar og i laboratorium for biokjemiske forbindelser. På 
bakgrunn av resultater fra disse testene vil det bli satt i gang 
produksjon av sporofytter for salg til algeoppdrettere. 
Sporofyttproduksjonen skjer i egne produksjonslokaler og kulturrom, mens 
testing for vekstvariasjon skjer i separate kar i veksthall (ikke satt 
inn på situasjonsplanen enda). Når det søkes om volum på 50.000 er det 
det maksimale antall liter vann som er beregna til testekar og til 
medium for sporofytter til salg. Produksjonen er ment å ha en gradvis 
vekst med mål om å forsyne minst 50% av det til enhver tids eksisterende 
behov. 

Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under): 

Området er regulert til industriformål, og omfatter ulike 
næringsaktiviteter inkludert butikk, hurtigbåtanløp, marina for fiske- 
og fritidsbåter, og base for Marine Harvest sin aktivitet i Gildeskål. 

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 

ja 
nei 

Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)? 

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 124) - FD0002-1223789
Side 6 av 9



Helse- og velferdshensyn
Hensyn til vannressurs

Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

Vågsosen
Navn på inntaksområde 

Utlegging av ca 150 m lang inntaksledning
Spesifikasjon av inngrep ved inntak 

ja 
nei 

Behandling av inntaksvann? 

ja 
nei 

Resirkulering av vann? 

All kloakk går gjennom slamutskiller. Som vedlagte brev og planskisse 
fra Gildeskål kommune viser, skal kloakken deretter gå ut i egen ledning 
utafor området. Avstand mellom utslipp og inntak vil være på ca 300 
meter. Inntak av ferskvann er fra kommunalt vannanlegg.

Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

Det samles inn økotyper av de omsøkte artene fra områder der det er søkt 
konsesjon eller regulert for akvakultur (potensielle dyrkingsområder). 
Fra de utvalgte individene tas de sporedannede områdene inn til 
arbeidsrom der sporolering framskyndes gjennom lys- og 
temperaturinduksjoner til gametofytter. Fra disse tas det ut en liten 
andel som gjennomgår ei ny lys og temperaturregulering for å få kjønna 
sammensmelting og utvikling av sporofytter. Disse settes så ut i kar med 
fastsatt temperatur, lystilgang fortoperiode og næringsinnhold og testes 
for domestisering og vekstkraft. Det tas også ut prøver for 
laboratoriemessig testing av kjemisk innhold, i første omgang protein. 
De innsamla økotypene oppbevares som gametofytter i egne kulturrom, og 
de mest lovende tas ut til viere kryssing, testing og oppformering for 
salg. Både inngående og utgående vann blir filtrert og uv behandlet. 
Oppformering for salg skjer i produksjonsrom i glassbeholdere eller 
stålkar, og leveres som sporofytter i vann eller næringssuspensjon, 
eller ferdig innfestet på vekstmedium (vanligvis tau). Eukaryo ønsker på 
sikt å få godkjenning som nasjonal elite og stamsædprodusent av sporer 
fra makroalger, og vil derfor lage et driftsopplegg med kontroller i 
alle ledd av produksjonen, med tilhørende informasjon om varefakta. Det 
arbeides også med å få i stand samarbeid med ledende FoU enhet med tanke 
på bl.a. forsking på sykdommer og resistens. Det vil også bli søkt 
konsesjon om et mindre sjøareal for oppformering av bestemte seleksjoner 
for salg, men foreløpig er ikke behovet i markedet så stort at det 
trengs. Det arbeides med utforming av elektronisk basert internkontroll.

Driftsform 

Internkontrollsystem
  

Beredskapsplan
  

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
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Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Strømmåling fra utslippspunktet

Vedlegg

Kart og anleggsskisse
Vedlegg

Vedlegg
Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Andre vedlegg
Vedlegg

Andre vedlegg

Vedlegg

 
Årlig planlagt produksjon i tonn 

 
Forventet fôrforbruk i tonn 

 
Vannutskriftingsstrøm 

 
Spredningsstrøm 

 
Bunnstrøm 

Kart+vedtatt+1.3.2016+mindre+størrelse.pdf

72-103 Vågsosen kart.pdf

Utslipp kloakk Vågsosen.pdf

Kart+vedtatt+1.3.2016+mindre+størrelse.pdf

72-103 Vågsosen kart.pdf

Fasade.pdf

09.05_Eukaryo Lokaler.pdf

09.01 Romfordeling.pdf

Situasjonsoversikt.pdf

Kvittering for betalt konsesjonssøknad.pdf

Utslipp kloakk Vågsosen.pdf

Kart+vedtatt+1.3.2016+mindre+størrelse.pdf

72-103 Vågsosen kart.pdf

Kvittering for betalt konsesjonssøknad.pdf

Utslipp kloakk Vågsosen.pdf

Kart+vedtatt+1.3.2016+mindre+størrelse.pdf

72-103 Vågsosen kart.pdf

 
Beskriv andre vedlegg 
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Merknad
Merknad

Bekreftelse
 

Her kan du legge inn eventuelle merknader 

Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte 
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