
  
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 

 
mobil 

eukaryo@outlook.com
E-postadresse 

ja 
nei 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

organisasjon 
privatperson 

Hvem er søker 

913265599
Organisasjonsnummer 

EUKARYO AS
Organisasjonsnavn 

KLØVERENGVEIEN 35
Adresse 

8011 BODØ
Postnr./-sted 

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

Annen fiskeart
Annen akvakulturart
Oppgi art Latinsk navn Artskode Formål Produksjonsform

Annen art

Type søknad

Samlokalisering

Supplerende opplysninger

laks, ørret og regnbueørret 
annen art 

Art 

annen fiskeart 
annen akvakulturart 

Oppgi annen art 

Butare Alaria 
esculenta 2816 kommersiell

alger tidlig fase, 
alger til fôr/konsum, 
stamdyr

Fingertare Laminaria 
digitata 2814 kommersiell

alger tidlig fase, 
alger til fôr/konsum, 
stamdyr

Sukkertare Laminaria 
saccharina 2812 kommersiell

alger tidlig fase, 
alger til fôr/konsum, 
stamdyr

Fjærehinne 
uspes Porphyra spp 2831 kommersiell alger til fôr/konsum, 

stamdyr

Søl Palmaria 
palmata 2832 kommersiell alger tidlig fase, 

alger til fôr/konsum

 
Artens navn 

 
Latinsk navn 

klarering av ny lokalitet 
endring av eksisterende lokalitet 

Type søknad 

flytende anlegg 
landbasert anlegg 

Type anlegg 

ja 
nei 

Foreligger det tillatelsesnummer? 

ja 
nei 

Er det gitt tilsagn om tillatelse? 

ja 
nei 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 
nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

Lokaliteten skal benyttes til testing, utvalg og påvekst av sporer 
Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 
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Område/lokalitet
Lokalitet

Klarering av ny lokalitet

Anleggets midtpunkt

Anleggets ytterpunkt 1

Anleggets ytterpunkt 2

Anleggets ytterpunkt 3

Anleggets ytterpunkt 4

Vedlegg

produsert i selskapets konsesjon, lokalitetsnr 37117 i Vågsosen, 
Gildeskål kommune, Nordland. Det skal også testes ulike 
produksjonsutstyr som optimaliserer avling pr arealenhet, og det skal 
benyttes til kommersiell produksjon til salg.

Nordland
Fylke 

Gildeskål
Kommune 

A14 (Vedskjæran)
Navn på lokalitet 

Nordland
Fiskeridirektoratets region 

272
Omsøkt størrelse 

dekar
  

67

Koordinater midpunkt (grader og 
desimalminutter) 

09758

  

13

  

99888

  

67

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

09957

  

13

  

99483

  

67

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

09987

  

14

  

00350

  

67

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

09169

  

13

  

99887

  

67

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

09169

  

13

  

99449

  

Anlegg plassert i reguleringsplan..pdf
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg
Arealinteresser

Vedlegg

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) 

Eukaryo as har utvikling og innovasjon av bl.a. marine makroalger til 
næringsformål som arbeidsfelt. Dette spenner fra kryssing, testing og 
oppformering av sporer, til utvikling og testing av teknisk utstyr for 
effektivt, miljøvennlig og optimalisert sjøbasert produksjon, og til 
prosessering for uttak av etterspurte biomolekyler til fôr- og annen 
industri. For å kunne gjennomføre slike tester og produsere 
tilstrekkelig algemateriale til de ulike utviklingsformål er det 
nødvendig med en sjøbasert konsesjon som ikke er påvirket av annen 
virksomhet . Det er også viktig å kunne ha en kommersiell produksjon for 
salg til ulike markeder for å forsterke økonomien i utviklingsarbeidet. 
Lokaliteten er perfekt for det omsøkte formålet. 

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

Det er ingen andre brukerinteresser i området, bortsett fra spredt og 
svært begrenset hobbyfiske. Området er regulert for akvakultur, men så 
langt har det ikke vært brukt til formålet. 

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

Det er ingen kjente utslipp fra nevnte virksomheter i området. Landbruk 
på Hustad på Sandhornøy er begrenset til noen hester og villsau, så 
overflateavrenning er også ubetydelig. Det samme gjelder avsig fra 
septikktanker tilknyttet de få boliger / fritidsboliger i området.

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

Algene skal dyrkes på rep hvor (mikro)-sporofytter er festet etter 
oppformering i landbasert lokalitet. Repene vil være forankret i solide 
rammeverk, enten i form av tau eller i spesialproduserte rammer som 
forankres. Plantene vil være i anlegget fra de settes ut til de høstes, 
og det vil være inspeksjoner av anlegget og påveksten minimum en gang pr 
uke. 

Driftsform 

Internkontrollsystem
  

Beredskapsplan
  

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
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Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Strømmåling fra utslippspunktet

Vedlegg

Salinitet (ved utslipp til sjø)

Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

Fyr og lykter

Andre opplysninger

150
Årlig planlagt produksjon i tonn 

 
Forventet fôrforbruk i tonn 

2,5
Vannutskriftingsstrøm 

 
Spredningsstrøm 

 
Bunnstrøm 

strømmåler vedøya mai 2017.pdf

 
Maks 

 
Dybde 

 
Tidspunkt 

 
dato     

 
Min 

 
Dybde 

 
Tidspunkt 

 
dato     

150
Minste avstand til trafikkert farled/areal 

Fergetrafikk Sund Horsdal Sørarnøy. Torghatten Nord. På sjøkart er det 
tegnet inn båttrafikk gjennom omsøkt område, men fergetrafikken går sør 
og utenom Vedøyene. 

Rutegående trafikk i området 

hvit 
grønn 
rød 
ingen 

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

På sjøkart er det markert båttrafikk gjennom sundet der lokaliteten 
ligger, 
Dette benyttes ikke av fergetrafikk lenger, kun sporadisk bruk av mindre 
båter

Oppgi andre relevante opplysninger 
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Kart og anleggsskisse
Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Andre vedlegg
Vedlegg

Andre vedlegg

Vedlegg

Merknad
Merknad

Bekreftelse

Sjøkart 1 40000 med inntegna anlegg.pdf

Kart arealplan Gildeskål kommune.pdf

Anlegg plassert i reguleringsplan..pdf

Anlegg plassert i reguleringsplan..pdf

Status for godkjennelse betalt gebyr.docx

 
Beskriv andre vedlegg 

 
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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