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FoU - lokaliteter i Hammerfest Kommune 
Innspill for å sette av akvakulturlokaliteter til forskningsformål i arealplan for sjø.  

Nofima søker om tilgang til sjøareal (lokalitet) til forskningsformål.  
 
Akvakulturaktiviteten i Hammerfest kommune er betydelig og forventes å øke fremover i tid. 

Prosjektet Marin Verdiskaping, eid av Hammerfest Havn og Hammerfest Kommune 

samarbeider nå med forskningsinstituttet Nofima om å søke tilgang til sjøareal til 

forskningsformål. Området det søkes om er øst for Sandøya i Sandøyfjorden i 

Hammerfestkommune. Målet er å få forskningstillatelser som bidrar til å utvikle kunnskap 

som skal bidra til et bærekraftig oppdrett.  Dette omfatter blant annet driftsformer, 

teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd, jf. laksetildelingsforskriften § 22 

første ledd.  Videre er målet å bygge opp kompetansen på sameksistens av marine næringer 

i kystsonen, samt utvikle metoder og modeller for sameksistens.  

 

Til dette formålet ønsker Nofima at det settes av i kystsoneplanen to ulike oppdretts 

lokaliteter til FoU formål:  

 

1. Et eksponert område uten påvirkning av oppdrett i dag med stor kapasitet. Hvor vi kan 

studere en før-, under- og etter situasjon med tanke på miljøeffekter av oppdrett. Vi 

har identifisert en egnet FoU-oppdrettslokalitet ved Sandøya (Sandøy-prosjektet) i 

Sandøyfjorden.    

2. Et sjøareal lokalisert i Kvalsund/Repparfjord området, for eksempel Vargsund. Som 

regnes for å være en beskyttet lokalitet med begrenset produksjons kapasitet.  

Oppfølgning: 
Aktivitet Ansvarlig 
Notat til Ø. Sundquist og Tom Eirik Ness i   
Hammerfest Kommune 

Kåre Tormod Nilsen – Marin Verdiskaping 
Sten Siikavuopio - Nofima 

Oppfølgning/avklaringer  om det trenges flere initiativ Ø. Sundquist – Hammerfest Kommune 
Sten Siikavuopio – Nofima 
Kåre Tormod Nilsen -  
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