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NRS FARMING  AS  BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING LOKALITET 30518 
ØRNFJORDBOTN 

Oppsummering: 

NRS Farming AS (NRS) søker med dette om endring av eksisterende havbrukslokalitet 
Ørnfjordbotn i Senja Kommune. 

Søknaden omfatter: 

 Utvidelse av lokalitetens godkjente maks tillate biomasse (MTB): 

 Økning fra 1800 tonn til 2700 tonn 

 

Figur 1 Viser eksisterende anlegg i Ørnfjordbotn og tidligere omsøkte plassering av forflåte 
også inntegnet. 

 

 

 



  

Begrunnelse for søknaden:

NRS Farming AS (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, 
salg og markedsføring. NRS har sin havbruksaktivitet i Troms og Finnmark, og selskapet 
produserer ca. 40 000 tonn laks og selger ca. 90 000 tonn sjømat totalt. Selskapet har totalt 
godkjent 22 lokaliteter der det til enhver tid er produksjon på 15 til 18 lokaliteter. 

Selskapet har ca. 150 ansatte i Troms og Finnmark. 

NRS har et behov for å periodevis kunne ha en større biomasse på lokalitet Ørnfjordbotn, 
dette er gunstig med tanke på fleksibiliteten i produksjonen. 

En utvidelse av MTB på Ørnfjordbotn vil også gjøre det enklere å opprettholde god 
brakkleggingstid på NRS lokaliteter i nærområde, og vil forenkle arbeidet med å lage gode 
driftsplaner i området. 

 

 

Figur 2 Viser sjøkart med anlegg, fortøyninger og lyktesektorer. Blå pil viser anlegget i 
Ørnfjordbotn. Anlegget vil ikke være til hinder for ferdsel på sjøen.  

 

 

 

 



Figur 3 Viser kart gjeldende arealplankart med anlegg inntegnet. Hele anlegget ligger i 
område regulert til formålet.

Betydning for lokalsamfunnet i Senja Kommune 

Det har vært drevet oppdrett av laks på Senja siden 80 tallet, og NRS har vært til stede i 
område siden 2010. Fra starten og frem til i dag har havbruksnæringen vært igjennom store 
endringer i måten det drives på. 

NRS har ca. 50 ansatte som har sitt arbeid på Senja, og virksomheten skaper i tillegg 
betydelig ringvirkninger i området.

Endringen vil ha flere fordeler:

Større fleksibilitet i produksjon.

Mulighet til større produksjon på lokalitet Ørnfjordbotn.

Arbeidsplasser: Sikre og videreutvikle arbeidsplasser i området.

På denne bakgrunn søkes det om endring av akvakulturtillatelsen i Ørnfjordbotn

Arve Olav Lervåg

Daglig leder NRS Farming AS / COO NRS ASA


