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OVERSENDELSESBREV OM ENDRING AV AREALBRUK FOR 
LOKALITET 32917 GREGUSVIKA, IBESTAD KOMMUNE. 

Kleiva Fiskefarm søker herved om utskifting og endring av eksisterende rammefortøyning på 
lokalitet Gregusvika i Ibestad kommune. Fortøyningen er moden for fornying og i den 
forbindelse finner vi det hensiktsmessig å utvide fortøyningsrammen opp fra 14 til 18 bur 
fordelt over 3 rekker. Lokalitetens MTB søkes det ingen endringer på. 

Vi understreker at omsøkt endring av fortøyning-ramme skjer innenfor det areal som allerede 
er godkjent i Ibestad kommune sin gjeldende kystsoneplan. 
Vårt kontinuerlige fokus på fiskevelferd i tilknytning til operasjoner som avlusing og splitting 
av fisk, har ført til økt behov for fleksibilitet i antall tilgjengelige bur. På denne måten kan vi 
forsikre oss om at laksen til enhver tid får så optimale vilkår som mulig. 

Vårt selskap er sertifisert innenfor Global GAP, Whole Foods Markets og jobber nå også for å 
bli godkjent innenfor ASC-standarden. I tillegg har vi merkevaren Astafjord Purity Salmon 
som er en miljømerket laks som stiller strenge krav til renhet, 0-utslipp for farlige kjemikalier, 
omfattende miljødokumentasjon og strengere krav til tetthet av fisk i merd for å sikre økt 
fiskevelferd. Fleksibilitet er med andre ord nøkkel for å kunne produsere optimalt og i henhold 
til de strenge krav som de forskjellige sertifiseringer stiller til vår virksomhet. 

Tilbake i 2019 ble flere av våre lokaliteter angrepet av alger. Store mengder laks døde, og vårt 
selskap ble påført betydelige tap. I tillegg fikk vi påvist ILA på en av våre lokaliteter høsten 
2021. Som følge av dette måtte vi destruere flere merder med fisk og vi fikk ikke fortsette vårt 
utsett som tenkt, men måtte søke hjelp oss en av våre naboer.  En større fortøyningsramme vil 
på flere måter kunne bidra positivt til at også vi kan hjelpe andre selskaper i området i tilfelle 
de havner i lignende nødsituasjoner i fremtiden.  
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