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Om Lyngsskjellan 
Lyngsskjellan har siden 2002 har drevet med blåskjelldyrking i Nord-Troms på lokaliteten 

«Kjempebakken». Lokaliteten er med i Mattilsynets overvåkingsprogram for skjell, - se: 

http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nord/kjempebakken/. Pr i dag har selskapet 

lokalisert sitt landanlegg i Djupvik, der det tidvis skjer pakking av skjell. 

 

Figur 1 Utsikt fra lokalitet "Kjempebakken" mot vest 

 

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret 
 

Organisasjonsnummer: 984 482 175 

Navn/foretaksnavn: LYNGSSKJELLAN V/Arne Samuelsen 

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak 

Forretningsadresse: Djupvik, 9146 OLDERDALEN 

Kommune: KÅFJORD 

Postadresse: Rotsundveien 988, 9153 ROTSUND 

Internettadresse: www.lyngsskjellan.no  

Registrert i Enhetsregisteret: 08.05.2002 

 

 

  

http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/nord/kjempebakken/
http://www.lyngsskjellan.no/
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Om lokaliteten 
Lokaliteten ligger ca. 2 km øst for handelsstedet Havnnes, og ca 1,5 km vest for Salmar Nord AS sin 

lakselokalitet. Siden oppstart av blåskjellanlegg har Salmar flyttet nærmere skjellokalitet. De har også 

satt av betydelige arealer i den siste kystsoneplanen for Nordreisa kommune. 

 

Figur 2 Dagens blåskjellanlegg sett fra lufta mot vest 

I følge kartutsnitt til Fiskeridirektoratet så er lokaliteten på 150 * 60 meter. I omsøkt søknad søkes 

det om en utvidelse til 250 * 150 meter. Utvidelsen tar hensyn til avsatt areal i Nordreisa kommune 

sin arealplan. 

 

Figur 3. Lokalitet satt av på kystsoneplan 
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Figur 4 Dagens lokalitet med skravert kystsoneplankart sett mot vest 

Om planlagt utvidelse av lokalitet 
Denne søknad baserer seg på areal satt av i gjeldende arealplan for Nordreisa kommune, dvs. 

omfatter område A17.  

 

Figur 5 Dagens lokalitet (grønn) sett opp mot planlagt utvidelse (rødt). Totalt areal satt av i arealplan (blått rektangel) 

I kystsoneplanen er det avsatt 46700 kvm til akvakultur på lokalitet Kjempebakken, mens de i denne 

søknaden søkes om 35000 kvm. Dvs. 77 % arealutnyttelse. Det legges opp til at ca. 25% av lokaliteten 

forbeholdes blåskjelloppdrett, og øvrig brukes til dyrking av tare. 
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I følge gjeldende kystsoneplan er deler av arealet delvis berørt av flyttelei for rein. Den er også 

relativt nær dagens fergekai (som også er flyttet dit etter at skjellokalitet ble etablert).  

For å unngå konflikt med trekkei for rein og dagens fergekai, vil det synlige sjøanlegget bli lokalisert 

utenfor selve trekkleia. Imidlertid vil fortøyningene gå delvis inn under trekklei, men det vil ikke ha 

noen praktiske konsekvenser for hverken trekkleie eller fergetrafikk.  

Biologi og teknologi 
Planlagt produksjonen av makroalger skjer normalt i to trinn; sporofytt produksjon på land og 

makroalgeproduksjon i sjø. Det blir brukt alger som er av regional avstamming slik at det ikke vil ha 

noe konsekvens for den regionale populasjonen dersom algene forplanter seg. Dyrkingsteknologien i 

sjø er under stadig utvikling men vi vil i første omgang bruke tradisjonelt oppsett i form av 

bøyestrekk etter samme modell som blåskjellanlegget. 

Strømmålinger 
Vi har tatt utgangspunkt i egne målinger som ble gjort i 2001 og i senere målinger (juni 2010 og 2000, 

Havbrukstjenesten v Arild Kjerstad)) gjort av Salmar AS i forbindelse med søknad om utvidelse av 

lokalitet ved Klokkstein og ved Uløy (Kjelvåg). 

Tidevannsstrøm 
I hovedsak er strømbildet i nord-norske sund og fjorder styrt av tidevannsstrømmen. Men det 

varierer sterkt hvor store de sykliske endringene er innenfor gitt tidsperiode (en tidevannsperiode 

eller en månefase). Strømmålingene som er utført på lokaliteten viser at tidevannskomponenten er 

liten i forhold til reststrømmen.  

Vindgenerert strøm  
Det er ikke gjort egen målinger som visere effekten av vindgenerert strøm, men observasjoner viser 

at hoved vindretning er sør- ves på høst – vinter, mens det på vår sommer er mer østlige vinder. Som 

en generell betraktning vil vindpåvirkning i vannsøylen avtar med dyp. For at strøm på under 15 

meter skal påvirkes nevneverdig er det nødvendig med sterk vind fra samme retning over lengre 

perioder. Dette har vi opplevd i perioder, spesielt på sensommeren da østlige vinder kan forsterke de 

dominerende tidevannsstrømmer som går sør-vest.  

For ytterligere dokumentasjon av strømmålinger vises det til vedlagte målinger. 
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Temperatur over året 
I forbindelse med prosjektet Kysplan Troms i regi av Troms fylkeskommune, er det utarbeidet egne 

strømmodeller i regi av Akvaplan Niva.  

For å illustrere strøm og temperaturbile, vises det til data simulert for 5 meters dybde.  

 

Figur 6. Månedsklimatologi av a) temperatur, b) saltholdighet og c) strømhastighet i simuleringsperioden 2010 og 2011. 

Svarte ruter viser tidsgjennomsnittet for respektive månedsperioden i begge modellårene. Grå skygge viser forventet 
utfallsrommet/variabilitet, Kilde: http://www.stroms.no/metoder/strommodellering 

Ut fra simulert modell tatt ved lokaliteten, har vi lavest sjøtemperatur i februar-mars. Temperaturen 

øker raskt fra april og utover, dvs. i den viktigste vekstfasen. Vi ser også at strømhastighet over året 

ligger mellom 15-20 cm/s.  

Erfaringer med blåskjelldyrking over 15 år viser også at det er god tarevekst på lokaliteten. 

 

  

http://www.stroms.no/metoder/strommodellering
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Soltimer på lokalitet 
Antall soltimer på lokaliteten er vesentlig for algevekst. Lokaliteten er sørvendt og har tidlig sol, noe 

som er svært gunstig for algevekst.  

 

Figur 7. Antall soltimer på lokalitet. Sola tilbake 20 januar. Rød strek: vårjevndøgn. Midnattsol fra 17. mai. Kilde: 
https://sunrise-sunset.org 

For å illustrere soltimer, vises det til simulert solhøyde medio mars. Dvs. lokaliteten vil ha sol frem til 

kl. 18. 

 

Figur 8. Simulert solnedgang på lokalitet 22. mars kl. 18:24. Kilde: http://3d.kommunekart.com 

 

https://sunrise-sunset.org/
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Andre forhold 
Det har siden 2002 blitt dyrket blåskjell på lokaliteten, og det foreligger prøvehistorikk fra 2004 og 

frem til i dag da lokaliteten ble med i Mattilsynet overvåkingsprogram for blåskjell. Det foreligger god 

oversikt over lokalitetens miljøtilstand både når det gjelder ulike algearter, algetoksiner, miljøforhold 

som e-coli og tungmetaller.  

Marked 
Hovedmålet med prosjektet er å dyrke frem alger til humant konsum. Dette er et relativt nytt 

marked, men vi ser økt etterspørsel bl.a. som følge av økt interesse for naturlige råvarer. Bl.a. 

inneholder tare mye jodd, noe som det er mangel på i dagens kosthold. 

Lyngsskjellan vil primært være råstoffleverandør i dette markedet, der vi baserer oss på Lerøys 

markedskompetanse og distribusjonskanaler. De er også i en utviklingsfase der de dyrker frem tare 

på Vestlandet, og har bygd opp varemerket «Mær» 

 

Figur 9 Eksempel på produkt vist frem på Lerøy sin stand på Akvanord i Trondheim 2017 

Økonomi 
Det er antatt at taredyrking vil være en av de nye marine vekstområdene i norsk sjømatnæring, men 

næringa er fortsatt i oppstartsfasen. Det er derfor vanskelig å legge frem realistiske budsjetter over 

antatt produksjonsvolum og pris. Isolert sett for Lyngsskjellan kan det ikke forventes at det på kort 

sikt vil gi noe overskudd. Det viktigste vil være å skaffe seg kompetanse for dyrking av makroalger i 

våre farvann, og at det på sikt skal være mulig å skalere opp til en lønnsom produksjon.  

Samarbeidspartnere 
Lyngsskjellan har over flere år hatt et tett samarbeid på marked og produktutvikling med Spindelfisk 

v. Annbjørg Reiersen. Gjennom dette samarbeidet er det gjort forsøk på høsting av viltvoksende tare 

på blåskjellokalitet til Rosundet, der bl.a. i samarbeid med Nofima. Vi har egne rapporter som viser 

næringsinnhold osv.-, men ser at det er behov for økt produktkontroll. Dette vil vi oppnå ved å ta ut 

stedegne og dyrke frem monokulturer på tau. 

Det er også inngått et samarbeid med Lerøy Aurora AS om å utvikle en tarenæring her i Nord-Troms. 

De vil bidra med fortøyninger, leie av båt til utsett og høsting, produksjon av tarestiklinger samt 

høsting og marked. I tillegg vil de bidra med kompetanse. Det vises til vedlagt samarbeidsavtale.  
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Kompetanse 
Daglig leder er utdannet fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø, og har det siste året gjennomført 

algekurs i regi av Val vgs. Se vedlagt kursbevis. Siden 2002 har daglig leder opparbeidet seg et 

omfattende nettverk innenfor dyrking av blåskjell, og er nå en av få dyrkere som drifter kommersiell 

blåskjelldyrking.  

Oppsummert 
For Lyngsskjellan vil en satsing på taredyrking være komplementær med dagens satsing på blåskjell. 

Vi benytter oss av samme teknologi, bøystrekk og fortøyninger, og vil også kunne benytte oss av de 

analyser som blir sendt inn til Mattilsynet jf. OK-programmet for skjell.  

Utvidelsen vil også ha små arealmessige konsekvenser, da tareanlegget i hovedsak vil være i 

produksjon fra januar til mai. Etter den tid kan tareanlegget senkes ned under overflaten til neste 

utsett, noe som betyr noe for det visuelle inntrykket. 

Fordelen med dagens lokalitet er at den er gunstig plassert i forhold til soltimer over året, og da 

spesielt på vinteren. Lokaliteten er også relativt skjermet, noe som gjør det mulig å røkte den 

vinterstid. 

Utfordringen er om det er mulig å dyrke frem tareprodukter som markedet er villig til å betale for. I 

så måte er det en styrke at Lerøy og Spindelfisk er samarbeidspartnere i prosjektet. 

Ta kontakt med undertegnede om det skulle være spørsmål til søknaden. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Arne Samuelsen 

Lyngsskjellan 
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Vedlegg 

Strømmålinger utført for Salmar – lokalitet Uløy - Kjelvåg  
 

 

Og målinger nord 

 

Statistisk sammendrag av strømdata tatt på 5 meter 
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-  

 

Hovedstrøm går mot sør vest – mest strøm midt i sundet sør 
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Kursbevis Makroalgedyrking 
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Samarbeidsavtale med Lerøy Aurora AS, Spindelfisk og Lyngsskjellan 
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