
Tilleggsopplysninger til søknad Gnarnesvika 
Her kommer det litt informasjon om hvordan vi ser for oss å bruke Gnarnesvika fremover. 
Lokalitetssøknaden må sees i sammenheng med at vi nylig har fått trekt inn lokalitet Teisthalsen, som 
vi fikk tildelt i 2016. Teisthalsen var en lokalitet som ikke kunne godkjennes for mer enn 1560 tonn, 
og som det ville være usikkert å satse på framover. 
 
For oss vil det være viktig å få på plass en fjerde lokalitet. Det vil gi oss mulighet til å sette ut fisk høst 
og vår hvert år og på den måten utnytte tillatelsene våre bedre. I 2018 hadde Marø Havbruk og E. 
Karstensen Fiskeoppdrett kun 67% utnytting av tillatelsene til tross for gode biologiske resultater. 
Utsett vår og høst vil i tillegg gi jevnere arbeidsbelastning gjennom året og gi muligheten til å ansette 
flere. En fjerde lokalitet vil også gi mer volum gjennom større deler av året til Slakteriet AS som vi er 
medeigere i. Det er stadig vanskeligere å skaffe gode lokaliteter, og stor konkurranse om disse. Det er 
svært viktig for både Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett og skaffe seg lokaliteter som gjør 
at vi har forutsigbarhet til å produsere laks i framtida. 
 
Lokalitet Gnarnesvika ligger plassert mellom lokalitetene Marøytåa og Vågsøya i Flora kommune. 
Lokalitet Marøytåa brukes i dag hovedsakelig til høstutsett av laks, og ligger i samme sone for 
brakklegging som Svanøy Havbruks lokalitet Austneståa. I 2020 vil det også bli satt ut et vårutsett på 
Marøytåa. På lokalitet Vågsøya dreiv i i flere år med høstutsett av laks. I dag er denne lokaliteten lånt 
ut til Svanøy Havbruk. De har stamfisk på lokaliteten i en avgrensa periode hvert år.  
 
Vi tenker oss å sette ut vårfisk på lokalitet Gnarnesvika, slik at vi slipper å ”blande” både vårfisk og 
høstfisk på lokalitet Marøytåa. Vi er inneforstått med at avstanden til Marøytåa er så kort at vi vil få 
felles brakklegging med lokalitetene Marøytåa og Austneståa. Vi er også inneforstått med at det også 
kan påvirke bruken av lokalitet Vågsøya. 
 
Lokalitet Gnarnesvika er en forholdsvis strømsvak lokalitet. Det er likevel få perioder der det er 
strømstille ved lokaliteteten. Jevne strømforhold gir, sammen med lovende resultater fra 
miljøundersøkelser og bunnkartlegging, forventninger til at dette er en god lokalitet. 
 
Vi vil legge ut ei fortøyningsramme med tre rammer på 100 x 100 meter. Her planlegger vi å bruke 
ringer med omkrets på 160 meter. Dette er samme utstyr som vi har erfaring med fra Marøytåa, og 
som vi nå legger ut på Langeråa. Etter at vi har skaffa oss erfaring fra lokaliteten, vil vi vurdere å 
bruke ringer med 200 meter omkrets dersom miljøundersøkelser og biologiske resultater er like gode 
som vi forventer.  
 
 
Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker ytterligere informasjon. 
 
Mvh 
Øyvind Mjønerud 
Marø Havbruk 
E. Karstensen Fiskeoppdrett 
906 79 656 
 
 


	Tilleggsopplysninger til søknad Gnarnesvika

