e4 Engesund

fl,k.oppdr.tt

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Fitjar, IS. mai 2019

Søknad om anleggsendring lokalitet Duesund i Masfjorden kommune
Engesund Fiskeoppdrett AS søker med dette om anleggsendring på lokalitet 11644 Duesund i
Masfjorden kommune.
Engesund Fiskeoppdrett AS er et famileieid selskap, lokalisert ved Engesund i Fitjarøyane, Fiar i
Sunnhordiand. Selskapet startet med med ørretoppdrett i 1964, og senere med lakseoppdrett i 1987.
Selskapet har idag 15 ansatte fordelt på tre kommuner; Fitjar, Solund og Masijord kommune, og vi har
et sterkt ønske om å være aktive deltagere og et positivt bidrag til kommunene vi driver i.
Vi driver i dag sjølokalitetene Duesund, Laherget, Leirvika, Dyrholmen Øst, Dyrholmen vest, og
Kverhelleskjerei samt postsmoltproduksjon i hetongmerden vår pü Ådnekvamme. Det er førstnevnte
lokalitet som søkes utvidet.
Søknad med følgende vedlegg er vedlagt dette oversendelsesbrevet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utfylt søknadsskjema
kvittering for betalt gebyr for utvidelse av lokalitet Duesund (Kr 12.000)
rapport 2187 Straummåling og hotngransking ved omsØkt oppdrettslokalitet Duesund i
Masljorden kommune, sommaren 2015
heredskapsplaner for anlegget
dokumentasjon av 1K systemet
søkart I: 50000
koordinatfestet kart med plassering av anlegget og fortøyningspian
Notat Rådgivende Biologer AS som beskriver tiltaket og vurdering av potensiell påvirkning av
tiltaket, samt angir plassering ift. arealplan.

Det er ikke lagt ved:
•

Konsekvensutredning, da det kun er snakk om en mindre anleggsendring.

Det er i tillegg konkrete planer om å etablere tareoppdrett ved lokaliteten, og 3. april 2018 ble det gitt
tilsagn om tillatelse til akvakultur av makroalger på lokaliteten, men den søknaden skal behandles for
seg selv.
Lokalitet Duesund er en god lokalitet som vi ønsker å satse på. Dette gjelder både med tanke på
fiskevelferd og tilgangen til nytt oksygenrikt vann men også med tanke på det helastningsbildet en i dag
har på havhunnen der en ved forrige B-gransking på maksimal produksjon fikk beste tilstand. Begge
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disse aspektene vil ivarelas og til og med styrkes med den omsokle aMeggsendringen og notatel fra
Rådgivende Biologer AS sannsynligjor at det er få negative aspekter ved endringen.
Skulle det være behov for mer dokumentasjon, opplysninger eller avklaringer er det bare å ta kontakt.
Vi håper på snarlig behandling.

Med vennlighilsen
Engesund Fiskeoppdrett AS

Svein Eivind Gilje

