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Søknad om mindre anleggsendring ved lokalitet 40037 

Smedholmen 

Bakgrunn 

Mowi driver i dag matfiskanleggene 11964 Ringja, 18639 Halsavik, 13629 Munkholmen 

og 40037 Smedholmen i Tysvær kommune.   

Mowi fikk tillatelse til å etablerer ny lokalitet 40037 Smedholmen den 07.10.2019. 

Videre fikk vi tillatelse til anleggsendring den 31.08.2020. Søknadsprosessen tok lenger 

tid enn forventet og fisk ble derfor satt ut i anlegg med anleggskonfigurasjon som ble 

godkjent i tillatelse 07.10.2019.  

Vi ønsker å gjennomføre godkjent anleggeendring datert 31.08.2020 før høstens 

utsett og vurdert at det vil være mest optimalt mht. fiskevelferd og miljø hvis 

behandlingsmerdene kan plasseres i østlig ende av de to rammene. Denne 

endringen vil føre til at anleggets fotavtrykk øker med 100 m i østlig retning.  

 

Søknad omfatter:  

• Endring i anleggskonfigurasjon ved at det legges til 2 behandlingsmerder i 

østlig ende av allerede godkjent anleggskonfigurasjon datert 31.08.2020 

• Utvidelse fra 2 x(100 x 300)m ramme med 200 m avstand mellom rammene til 

2 x(100 x 400 )meter ramme med 200 m avstand mellom rammene. 

Det søkes her kun om en mindre anleggsendring som bygger på allerede godkjent 

anleggeendring. Endringen vil ikke komme i konflikt med verken trålfelt eller andre 

fiskeriinteresser etter omsøkt endring. Anlegget vil i overflaten ikke komme i konflikt 

med gjeldende kommuneplan i Tysvær kommune. Det vil fremdeles ligge i areal 
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avsatt til FFA, Fritid, Fiskeri og Akvakultur. De fleste fortøyningene vil også ligge 

innenfor dette arealet. 3 av fortøyningene i sør, 17, 18 og 19 vil ligge utenfor FFA, på 

ca 150 meters dyp. Vi ser at grunnen til disse punktene ikke er omfattet av 

kommuneplanen må være hensyn til sektorene til fyret på Nedstrand. Anlegget med 

fortøyninger vil derfor ikke komme i konflikt med ferdsel rundt anlegget. Det som vil bli 

nytt i forhold til dagens godkjente anlegg er de to østligste rammene og 

fortøyningslinene 9, 10, 19 og 20. 

 

Figur 1. Oversikt over godkjent anlegg datert 31.08.2020. Grønt skravert areal er avsatt til Fritid, 

Fiskeri og Akvakultur. Utsnitt av kommuneplanen er også lagt ved søknaden. 



 

 

Figur 2. Oversikt over omsøkt anelggsendring 2022. Grønt skravert areal er avsatt til Fritid, Fiskeri 

og Akvakultur. Det som vil bli nytt i forhold til dagens godkjente anlegg er de to østligste 

rammene og fortøyningslinene 9, 10, 19 og 20. 

Figur 3. Bunnkartlegging av lokalitet Smedholmen. Anlegget ligger i hovedsak over hard bunn. 

Miljø og bunnforhold. 

Forhåndsgranskingen som ble utført i 2020, viser at miljøforholdene er svært 

gode på lokaliteten. Oksygennivået var «svært godt», strømforholdene er 

gode, med «svært sterk» bunnstrøm, og «sterk» spredningsstrøm.  



 

 

Figur 4. Temperatur-, oksygen og salinitetsprofil for Smedholmen. 

Tabell 1. Oppsummering av strømdata for Smedholmen i Tysvær kommune, perioden 30. 

januar – 5. mars 2014  

Konklusjon 

Søknaden omfatter en mindre endring av dagens godkjente anlegg med to 

rammer a’ 100 x 300 meter, med 200 meters avstand mellom rammene, til to 

rammer a’ 100 x 400 meter med 200 meters avstand mellom rammene.  

Bakgrunnen for dette er å få enda bedre forhold for fisken med tanke på 

oksygen, i tillegg til å sikre mulighet for ledig behandlingsmerd til enhver tid.  

Anlegget vil fremdeles ligge innenfor areal avsatt til Fritid, Fiskeri og 

Akvakultur, og vil ikke være til hinder for ferdsel rundt anlegget. 

 

Ved spørsmål ta kontakt på mona.bue@mowi.com 
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