Vedlegg6.1.6.

07.06.2021

Vurdering av behov for konsekvensutredningi forbindelse med søknadom
endret anleggskonfigurasjonlok. 13886HallarøyV, Frøyakommune.
SalMarFarmingASsøkerom endret utforming av rammefortøyningog plasseringav
merdenefor lokalitet 13886HallarøyV,Frøyakommune.
Med utgangspunkti «FOR2017-06-21-854:Forskriftom konsekvensutredninger,
Kapittel 2
og 3», skalplaner og tiltak konsekvensutredes
dersomde kan få vesentligvirkningfor miljø
eller samfunn.
§ 10 omhandlerkriterier for vurderingenav om en plan kan få vesentligevirkningerfor miljø
eller samfunn:
«I vurderingenav om en plan eller et tiltak kan få vesentligevirkningerfor miljø eller
samfunn,skaldet seshen til egenskaperved planeneller tiltaket, jf. annet ledd og planen
eller tiltakets lokaliseringog påvirkningpå omgivelsene,jf. tredje ledd. Det skalogsåi
nødvendiggrad seshen til egenskaperved virkningernevnt i fjerde ledd.»

Beskrivelseav tiltaket
a) Størrelse,planområdeog utforming
SalMarFarmingsøkerom endret anleggskonfigurasjon
på HallarøyV. Dette for å kunne gi
optimale forhold for fisk og resipient.Dagensanleggog merder er tett plassert.Enny
arronderingavanleggetvi gi bedre vanngjennomstrømming
og økt tilgangpå friskt
oksygenriktvann,i tillegg til redusert punktbelastningpå resipienten.Omsøkteendringikke
vil medføreøkningi utslipp, da det ikke søkesom endret MTB.
Det produseresøkologisklakspå lokaliteten i dag. Økologiskproduksjoner langt mer
arealkrevendeenn konvensjonellproduksjon,da det for økologiskproduksjoner maksimalt
tillatt med 10 kg fisk pr 1000 liter vann (10kg/m3),mensdet for konvensjonellproduksjoner
tillatt med 25 kg/m3. Dette vil si at det kreves2,5 –3 gangerstørre areal for økologisk
produksjonsammenlignetmed konvensjonellproduksjonav laks.Det er videre behovfor
fleksibilitet til å kunne sette inn ekstramerder ved sortering,sulting før leveringav slaktefisk,
eller avlusning.Det er sværtkrevendeå produsereøkologiski dagensanlegg.Fåmerder
medførerøkt antall operasjoneri form av intern flytting av fisk og flere uttak av mindre
mengderslaktefisk.
For det nye anleggetplanleggesdetmed 2 rekker med merder, hvor hver rekke vil ha plass
til inntil 7 merder. Rammefortøyningenvil væreforankretved hjelp avfortøyninger mot
bunnfesteneetter sammeprinsippsom eksisterendeanlegg.Det nye anleggvil beståav et
konvensjoneltoppbygdakvakulturanlegg,med sirkelformedemerder fortøyd i en
rammefortøyning.Rammefortøyningenvil være180 x 630 meter. Selverammefortøyningen
vil værenedsenkettil 8 meter, og markert i overflatenmed markeringsbøyermed blinkere i
henholdtil «Forskriftom farvannsskiltog navigasjonsinnretninger»
i anleggetsytterkanter.
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Det søkesvidere om å tilknytte en flåte til anlegget,som i dag. Flåtenfungerersom lager for
fôr og driftsutstyr, fasiliteter for håndteringav dødfiskog mannskapsfasiliteter.Fraflåten vil
det gå fôrslangerut til merdene.Det er i søknadenskissert2 ulike flåteplasseringer.Dette
fordi det ønskesfleksibilitet i valgav flåte avhengigav tilgjengeligeflåter i SalMar.
1. Plasseringvest for anleggetvil væremest skjermetfor været, noe som medfører
laverekrav til eksponeringsklassifisering
flåten er godkjent for. Denneplasseringenvil
kreve mer fôrslanger,grunnet større avstandtil den delen av anleggetder det er
ønskeligå ha hovedtyngdenav produksjonen.
2. Plasseringnord for anleggetvil kreve flåte med høyereklassifiseringift. eksponering,
og kan medføreen mer urolig hverdagfor de som skalbo på flåten. Denne
plasseringenvil medførekortere fôrslanger,da den vil værenærmereden delen av
anleggetder det er ønskeligå ha hovedtyngdeav produksjonen.
Det nærmersegutløpsdatofor levetid på fortøyningenei eksisterendeanlegg.Dette
medførerat fortøyningermå tas opp og erstattesmed nye. For å redusereferdselsog
støybelastningi området og unødvendigekostnaderer det viktig å få godkjentny
anleggskonfigurasjon
før levetidenpå eksisterendeanleggutløper.
Vi gjør oppmerksompå at kartvedleggenehovedsakeligbeskriverrammefortøyningog
ankerfestersom vil værenedsenketog ikke synligi overflaten.Den synligedelen av anlegget
vil væremerdene,markeringsbøyene,
fôrflåten og fôrslangene.
Lokalitetener planlagti henhold til Frøyakommunesarealplan,oginnenfor det utvidede
arealet som i Kongeligresolusjoni 2017 ble tatt ut av landskapsvernområdet
for å bedre
tilrettelegge for en god plasseringog anleggsutformingav akvakulturanleggetfor lok 13886
HallarøyV.
Omsøkteanleggvil erstatte eksisterendeanleggpå lokaliteten.
For ytterligere beskrivelse-se vedlagtekartpakke.
Oppsummert:
• Størrelseog utforming av omsøkteanleggvil gi bedre tilførsel av oksygenriktfriskt
vann til alle merder.
• Omsøkteanleggvil reduserepunktbelastningenunder hver merd, og gi bedre
forutsetninger for resipienten.
• Nytt anleggvil gi tilstrekkelig areal for å kunne drive økologiskproduksjon.
• Omsøkteanleggsendringer koordinert med behovet for å bytte ut alle
fortøyningskomponenteri nær framtid.
b) Bruken av naturressurser
Produksjoner planlagti konvensjonellemerder i frie vannmasser.Lokalitetenskalikke
forbruke lokalenaturressurser,foruten det omsøktearealet.
Oppsummert:
Lokaliteten skal ikke forbruke lokale naturressurser,foruten det omsøktearealet.
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c) Avfallsproduksjonog utslipp
Lokalitetenkontrollerer og tar ut død fisk daglig.Denneensilerespå flåten og leverestil
godkjentmottaker for videre bearbeiding.
Øvrigeavfallsprodukterfra produksjonenhåndteresog avhendesi henholdtil gjeldende
regelverkog myndighetskrav.SalMarhar rutiner for å etterleve kravenetil substitusjonsplikt.
Utslipp fra anleggetvil i hovedsakbeståav organiskmaterialei form avfekalier ogløste
næringssalterfra fisken.
Bunnforholdenevil fortsatt følgesjevnligopp med miljøundersøkelseri henholdtil NS9410.
Viserher til vedlagteforundersøkelsesrapport,
som redegjørfor de miljøundersøkelsersom
er gjennomført,og videre plan ved ny anleggskonfigurasjon.
Det vil ikke bli benyttet kobberimpregnertenøter på lokaliteten.
Omsøktelokalitet ligger i Froan,i åpenkyst. Lokalitetensgeografiskeplasseringog
resultateneav gjennomførtestrømmålingersannsynliggjøratomsøkte endringav anlegget
vil væreet godt tiltak for å øke vanngjennomstrømmingen
gjennomanleggetog redusere
risiko for uønskedeeffekter av produksjoninnenfor rammenav dagensMTBpå 2340t.
Strømmålingerviseren ensrettet strøm på tvers av omsøkteanlegg,spesieltgjelderdette
målingeneutført på 5 og 15 meter.
Oppsummert:
Avfallsproduksjonhåndteresi henhold til gjeldenderegelverk. For utslipp forventes det at
endring av anleggskonfigurasjonenvil gi økt vanngjennomstrømmingtil alle merder og øke
uttransporten av næringssalterut av området. Videre vil tiltaket redusere
punktbelastningen,spesieltved utsatte fordypninger.
d) Risikofor alvorlige ulykker og/eller katastrofer
Fortøyninger,merder, nøter og alle tilhørendekomponentervil dimensjonerespå bakgrunn
av lokalitetsspesifikkestrømmålingerog bølgeanalyser,utført av eksterneakkrediterteeller
sertifiserteorganer.Etter at anleggeter ferdigstilt, gjennomføresdetkontroll av akkreditert
organ,som utsteder anleggssertifikat.Anleggssertifikatetdokumentereretterlevelseav
kravenei NYTEKforskrift og NS9415.
SalMarhar godeetablerte rutiner for kontroll av fortøyninger,merder, nøter og andre
anleggskomponenter.
Nøter, merder og ekstrautstyrkontrolleresdagligpå overflaten
gjennom«Rundepå ring». Alle nøter kontrolleresi tillegg med ROVminimum hver 6 uke. I
tillegg overvåkesfiskenog merdmiljøet hver dag under hele foringsperiodenved hjelp av
undervannskamera,som vil værefast montert i alle merder.
SalMarsinterne styringssysteminneholdergode,etablerte prosedyrerog rutiner, utviklet
over mangeår. Styringssystemetleggertil rette for et høyt sikkerhetsfokusi alle deler av
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organisasjonen,ogdanner grunnlagfor å forhindre atalvorlige ulykkereller skadepå
mennesker,fisk, anleggeller ytre miljø.
Oppsummert:
Akvakulturanleggeter designetfor å kunne ivareta fiskevelferd, rømmingssikringog drift,
samtidig som det ikke skal tilføre unødig ulempe og risiko i forhold til andre hensyn.

Lokaliseringog påvirkning på omgivelseneomfatter en vurdering av om
planene eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med:
a) Verneområderetter naturmangfoldlovenkapittel V eller markaloven § 11, utvalgte
naturtyper (naturmangfoldlovenkapittel VI), prioriterte arter, vernedevassdrag,
nasjonalelaksefjorder og laksevassdrag,objekter, områder og kulturmiljø fredet etter
kulturminneloven
LokalitetenHallarøyV er omkransetav Froanlandskapsvernområde
med tilhørende
dyrelivsfredning.Akvakulturanleggethar vært driftet kontinuerligsidendet ble etablert i
1998.Froannaturreservatog landskapsvernområde
med tilhørende dyrelivsfredningble
opprettet ved Kongeligresolusjoni 1979. Formåletmed fredningeni Froaner å verne om et
rikt og interessantdyre- og planteliv og bevareleve- og yngleområdenefor fugl, sel og andre
pattedyr i et variert og egenartetkystlandskap.
Naturmangfoldlovenkapittel V§ 33 tar for segmål for områdevern.Vi kan ikke, ut ifra de
registreringersom er tilgjengeligeog erfaringerfra de som har sitt dagligevirke på
lokaliteten, at det holdepunkterfor at en endringav lokalitetsutformingenvil medføre
signifikantenegativepåvirkningerpå:
a) Variasjonsbreddenav naturtyper og landskap
b) Arter og genetiskmangfold
c) Truet natur og økologiskefunksjonsområderfor prioriterte arter
d) Størreintakte økosystemereller tilgjengelighetfor enkelt friluftsliv
e) Natur preget av menneskersbruk gjennomtidene (kulturlandskap)eller som ogsåhar
kulturhistoriskeverdier,og tilretteleggingfor bruk som bidrar til å opprettholde
naturverdiene
f) Økologiskeog landskapsmessige
sammenhengernasjonaltog internasjonalt,eller
g) Referanseområderfor å følge utviklingeni naturen.
Det er i dag bosettingi Froanlandskapsvernområde,
hvor fiske og saueholder
hovednæringene.Saueholdetmed tilhørende beite er en nøkkelfaktorfor atflere hundre års
landskapskaraktermed kystlyngheiopprettholdespå de øyenehvor det beites.Gjennom
bruk av nærbutikken,båtforbindelsenog at bosattei Froanhar sitt arbeidepå lokaliteten,
bidrar driften av lokaliteten HallarøyVtil at bosettingeni det lille samfunnetkan
opprettholdes,som igjen er en forutsetningfor å opprettholde saueholdet.
Froanhar i første rekke stor betydningsom hekke-,myte- og overvintringsområdefor en
rekke sjøfuglarterog da spesieltkarakterartenestorskarv,toppskarv,grågås,rødnebbterne,
teist, silandog ærfugl.Videreer området viktig for overvintrendelom, alkefuglog flere
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dykkender.Froanhar ogsåstor betydningfor trekkendeog rastendefugl til alle årstider.
Videreer Froanviktig leve- og yngleområdefor steinkobbe,havert og oter. Froanhar landets
størsteyngelbestandav havert.
Fugl(Hentet fra Naturbase):
Arter registrert på de nærmesteøyenerundt lokaliteten:
1. Heipilerke–LC - Livskraftig
2. Toppskarv- LC–Livskraftig
3. Sildemåke–LC - Livskraftig
4. Storspove–VU - Sårbar
5. Svartbak–LC - Livskraftig
6. Teist- VU –Sårbar
7. Jordugle–LC –Livskraftig
8. Skjærpilerke–LC –Livskraftig
9. Berglirisk–NT –Nær truet
10. Gråsisik–LC –Livskraftig
11. Lappsurv–VU –Sårbar
12. Sanglerke–VU –Sårbar
13. Åkerrikse–CR–Kritisk truet
14. Havørn–LC –Livskraftig
Opplistedeobservasjonerog registreringerhar funnet sted etter at lokalitet HallarøyVble
etablert og satt i drift (2000–2019).
Pattedyr –kasteplasser(hentet fra Forvaltningsplanen):
Kasteplassene
for havertenliggerhovedsakeligi området Finnværettil Halten og i Grogna
(innenfor de stipledesirklene)*

Kasteplassene
for steinkobbeer i hovedsaki sørligesentraledeler av området. I 1992 ble
bestandenav steinkobbeanslått til å væreomtrent 300 dyr, mensdet i 2004 ble talt 622
dyr.*

*Ref: Forvaltningsplanfor verneområdenei Froani Frøyakommune.
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Skjellsandog kamskjell.
Det er registrert større forekomsterav skjellsandog kamskjelli Froan.
Kart som viserstørre forekomsterav skjellsand:

Kart som viserområdemed kamskjellforekomster:

Det er stor avstandfra Froantil vernedevassdrag,nasjonalelaksefjorderog laksevassdrag.
Lokalitetenvil ikke påvirkeobjekter, områderog kulturmiljø fredet etter kulturminneloven.
Etter vår vurdering vil ikke omsøkteendring i anleggskonfigurasjonenvære i konflikt med
verneplanen(FroanLVO)eller dens formål, kulturminner, vilt eller truede arter.
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b) Truedearter eller naturtyper, verdifulle landskap,verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser,områder med stor
betydning for samiskutmarksnæringeller reindrift og områder som er særligviktige for
friluftsliv
For arter og naturvurderingerhenvisesdet til punkt a)
De landskapsmessige
påvirkningeneomsøkteanleggsendringvil kunne gi er vurdert og
fastsatt som akseptablei Kongeligresolusjon2017.Sitat Kongeligresolusjonside 3:
Forslagetom å ta ut et noe størreareal enn det drivesoppdrett på i dag, kan gi rom for en
vissutvidelseav oppdrettsvirksomheten.Utvidet oppdrettsarealvil kunnegi økte utslipp og
forurensningerog økt aktivitet rundt anlegget.Det vil imidlertid væresnakkom
gradsforskjellerfra dagenstilstand. Envissøkningi den alleredeeksisterendeaktiviteten ved
anleggetvil neppemedføreat det visuelleinntrykket av lokaliteten vil bli vesentligendret
eller ellersinnebærenoenforskjellav betydningfor verneverdienei de omkringliggende
verneområdene,jf. pkt. 7 og 8.
SalMarønskerå bemerkeat omsøkteendringikke vil medføreøkningi utslipp, da det ikke
søkesom endret MTB.
I området rundt lokaliteten er det verdifulle kulturlandskap,spesieltpå Sauøyaog
Sørburøya.Viserher til ytterligere beskrivelseri NaturbasefaktaarkID KF00000331
https://faktaark.naturbase.no/?id=KF00000331
Kart fra Naturbasefaktaark:

Det er ikke kjent at området inneholdernasjonalteller regionaltviktige mineralressurser
som kan utvinnes.
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Det er ikke samiskutmarksnæringeller reindrift i området. Det er registrert eldre boplasser
etter sameri Froan.
Områdeter «Registrertfriluftsområde»i Miljødirketoratetskartleggingav friluftsområder.
Det er ikke klassifisertsom «Viktig»eller «Sværtviktig». Ref.NaturbasefaktaarkID
FK00004561https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004561
Kart fra NGUnettkart:

Oppsummert:
Etter vår vurdering skal ikke endret anleggsutformingmedføre endringer i forhold til
potensiell negativ påvirkning på truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap,
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser,
områder med stor betydning for samiskutmarksnæringeller reindrift og områder som er
særligviktige for friluftsliv.
c) Statligeplanretningslinjer,statlige planbestemmelsereller regionale
planbestemmelsergitt i medhold av plan- og bygningslovenav 27. juni 2008 nr. 71 eller
rikspolitiske bestemmelsereller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og
bygningslovenav 14. juni 1985nr. 77.
Omsøktelokalitet er i tråd med vedtatt arealplan.Det krevesderfor ikke dispensasjonfra
arealplanafor å søkeom plasseringav akvakulturanleggpå omsøktelokalitet.
Lokalitetener planlagti overenstemmelsemed de føringer som er gitt i Kongeligresolusjon
2017,saksnr.12/3335.
Oppsummert:
Omsøkteanleggsendringer ikke i konflikt med statlige eller regionaleplanbestemmelser
og retningslinjer.
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d) Størreomdisponeringav områder avsatt til landbruks-,natur- og friluftsformål, samt
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet
Ikke relevant.Ref.punkt c)
e) Økt belastningi områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarderer overskredet
Det søkesikke om økningi MTB(Maksimaltillatt biomasse),men endringi
anleggskonfigurasjonen.
Dette for å kunneleggetil rette for økologiskproduksjon.Tiltaket
vil øke vanngjennomstrømmingen
gjennomanleggetog reduserepunktbelastningenunder
hver enkelt merd.
Oppsummert:
Det er ventet at omsøktetiltak vil medføre redusert miljøbelastningpå resipienten.
f) Konsekvenserfor befolkningenshelse,for eksempelsom følge av vann- eller
luftforurensning
Omsøktelokalitetsendringvil ikke medføreendringeri forhold til dagensproduksjonsvolum,
i forhold til konsekvenserfor befolkningenshelse,herunder luft- eller lysforurensning,støy
eller lukt.
• Lukt: Fôr og ensilasjevil lagresi tette tanker på flåten ute på lokaliteten.
• Lys:Belysningvil værebegrensettil lovpålagtbelysningav flåte og markøreri anleggets
ytterpunkter. Det vil væreaktuelt å benytte produksjonslysi merdeneom vinteren for å
unngåkjønnsmodning.Disseblir montert i merdenepå 5-7 meters dybde.LyseneSalMar
benytter lysernedover,slik at det forventesminimal lysforurensingav disse.Annet lys vil
værearbeidslyspå båtene som benyttesi arbeidstiden.
• Støy:Lokalitetenliggergodt fra land, og vil i hovedsakbli driftet på dagtid. Støykravsom
skaloverholdesvil bli gitt i utslippstillatelsen.
Oppsummert:
Omsøktetiltak vil ikke medføre negativekonsekvenserfor befolkningenshelse.
g) Vesentligforurensningeller klimagassutslipp
Det er ingenholdepunkterfor at omsøktetiltak vil medførevesentligforurensingeller
klimautslipp.
• SalMararbeideraktivt med tiltak for å holde klimagassutslipplavestmulig. Blant annet
gjennomøkt elektrifiseringav fôrflåter og lokalitetsbåter.
• For ytterligere info om SalMarsbærekraftarbeidog rapporter henvisestil:
https://www.salmar.no/baerekraft/
• For utslipp av næringssalter,se punkt e).
Oppsummert:
Omsøkteendring vil ikke medføre vesentligforurensingeller klimautslipp.
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h) Risikofor alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.
Risikofor alvorligeulykkerog naturskadeer vurdert som akseptabel.
• Rømmingsfare:Strømmålingerog bølgeberegningerer gjennomførtpå lokaliteten. Alt
utstyr, som merder, nøter, fortøyningerog flåte vil væretilpassethverandre,og
dimensjonertfor minimum å tåle ekstremtilstandermed 50 års returperiode. Lokaliteten
vil ha anleggssertifikat,noe som dokumentereretterlevelseav kravenei NYTEKforskrift
og NS9415.Dimensjoneringpå bakgrunnav lokalitetsspesifikkemålingerog analyservil
bli utførtav eksterneakkrediterteeller sertifiserteorganer.
• SalMarhar godeetablerte rutiner for kontroll av fortøyninger,merder, nøter og andre
anleggskomponenter.
Nøter, merder og ekstrautstyrkontrolleresdagligpå overflaten
gjennom«Rundepå ring». Alle nøter kontrolleresi tillegg med ROVminimum hver 6 uke.
I tillegg overvåkesfiskenog merdmiljøet hver dag under hele foringsperiodenved hjelp
av undervannskamera,som vil værefast montert i alle merder.
• Områdeter ikke rasutsatt.
• Anleggog fortøyningervil ikke påvirkesav flom.
Oppsummert:
Omsøkteendring vil ikke medføre økt risiko for ulykker som følge av naturfarer.
Samletoppsummering:
Ut fra våre erfaringer og vurderinger er området svært godt egnet til oppdrett. Ny
anleggskonfigurasjonvil ikke medføre uønskedenegativevirkninger for miljø,
naturressurserog samfunn.
Basertpå gjennomførte undersøkelserog miljøovervåkninger,og gjennomgangav
tilgjengeligeregistreringeri forhold til naturtilstand, naturmangfold, kulturminner og
bosetting i området er det etter vår vurdering ikke behov for ytterligere
tilleggsundersøkelser/konsekvensutredning.
Konklusjon
Ut ifra «FOR2017-06-21-854:Forskrift om konsekvensutredninger,Kapittel 2, § 8»,
konkluderer SalMarFarmingmed at det ikke er behov for konsekvensutredningi
forbindelse med vår søknadom anleggsendringfor lokalitet13886 HallarøyV, Frøya
kommune

Med vennlighilsen

Trond Baarset
Lokalitetsutvikler
SalMarFarmingAS
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Kilder:
• Forskriftom vern for Froannaturreservatog landskapsvernområde
med tilhørende
dyrelivsfredning,innenfor Froøyene,Frøyakommune,Sør-Trøndelag.
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1979-12-14-1
• Lovom forvaltning av naturensmangfold(naturmangfoldloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_5
• Forskriftom konsekvensutredninger
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201706-21-854
• Forvaltningsplanfor verneområdenei Froani Frøyakommune2015.
http://fmtl.gislink.no/litteratur/kilder/FMST_2015_1.pdf
• Endringi forskrift om vern av Froanlandskapsvernområde
–Kongeligresolusjon
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c099f15cd1e4dc1b948ad590f318cf2/kgl
_res_endringer_forskrift_vern_froan_landskapsvernomrade_170901.pdf
• Øyrekka.nohttps://www.oyrekka.no/
• Kartleggingog overvåkningav sjøfuglog sjøpattedyri Froan(NilsRøv)
https://www.nina.no/archive/nina/PppbasePdf/rapport/2006/202.pdf
• Kystinfo-ulike temakart https://a3.kystverket.no/kystinfo
• Artsdatabankenhttps://www.artsdatabanken.no/
• https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm
• Frøyakommunekommuneplan
https://www.froya.kommune.no/tjenester/teknisk/plan-ogbyggesak/plan/kommuneplan-og-kommunedelplan/kommuneplan/
• Forskriftom farvannsskiltog navigasjonsinnretninger
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329
• Miljødirektoratet Naturbasefaktaarkverdifulle kulturlandskap
https://faktaark.naturbase.no/?id=KF00000331
• Miljødirektoratet Naturbasefaktaarkkartlagt friluftsområde
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00004561
• NGUkartbase:http://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/
• Åkerblå:StrømrapportMåling av overflate- (5m), dimensjonerings-(15m),
sprednings-og bunnstrømved HallarøyV i mai –juni og juli –november 2020
(Vedleggtil søknaden)
• Åkerblå:Forundersøkelsesrapport.
Rapportnummer102145-01-003(Vedleggtil
søknaden)
• Åkerblå:2020-06B-undersøkelse
(Vedleggtil søknaden)
• Åkerblå:2018-08HallarøyC-rapport(Vedleggtil søknaden)
• Åkerblå:StrømrapportSR-1220-SF-Hallarøy
V (Vedleggtil søknaden)
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