
EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  
••  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  iiss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  

iinndduussttrryy  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  IItt  wwaass  ccoommmmiissssiioonneedd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  ttoo  pprroovviiddee  
ccoonntteexxtt  ttoo  iittss  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieeww..  

••  TThhee  rreeppoorrtt  iiss  bbaasseedd  oonn  ssuurrvveeyyss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aanndd  kkeeyy  ssuupppplliieerr  ccoommppaanniieess,,  aa  ssuurrvveeyy  ooff  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  
ooppeerraattoorrss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo,,  eexxtteennssiivvee  iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  iinndduussttrryy,,  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerr  
rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreeppoorrttss  aanndd  pprreesseennttaattiioonnss  oonn  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  BB..CC..  

IInndduussttrryy  CChhaarraacctteerriissttiiccss  
••  TThheerree  aarree  1166  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  ccuurrrreennttllyy  ooppeerraattiinngg  iinn  BB..CC..,,  aatt  7799  aaccttiivvee  ggrrooww--oouutt  ssiitteess..  TToottaall  

pprroodduuccttiioonn  iinn  11999966  eexxcceeeeddeedd  2255,,000000  ttoonnnneess——ssoommee  1177,,000000  ttoonnnneess  ooff  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  aanndd  88,,440000  ttoonnnneess  ooff  
PPaacciiffiicc  ((mmoossttllyy  cchhiinnooookk))  ssaallmmoonn..  

••  TThhee  iinndduussttrryy  hhaass  ccoonncceennttrraatteedd  iinnttoo  ffeewweerr,,  llaarrggeerr  ffiirrmmss  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  MMoosstt  ooff  tthheessee  ffiirrmmss  aarree  mmuullttii--nnaattiioonnaall,,  
wwiitthh  ooppeerraattiioonnss  iinn  NNoorrwwaayy,,  CChhiillee,,  tthhee  UU..SS..  aanndd  ootthheerr  aarreeaass..  TThhee  ffiirrmmss  aarree  aallssoo  llaarrggeellyy  vveerrttiiccaallllyy  iinntteeggrraatteedd,,  
oofftteenn  iinnvvoollvveedd  iinn  hhaattcchheerryy,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  pprroocceessssiinngg  aanndd//oorr  ssaalleess  aass  wweellll  aass  ggrrooww--oouutt  ooppeerraattiioonnss..  

••  AA  llaarrggee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  BB..CC..  pprroodduuccttiioonn  ((8844%%  iinn  11999955))  iiss  eexxppoorrtteedd,,  mmoossttllyy  iinn  ffrreesshh,,  hheeaadd--oonn  ffoorrmm..  AAnn  iinnccrreeaassiinngg  
aammoouunntt  ooff  vvaalluuee--aaddddeedd  pprroodduuccttiioonn  ((ee..gg..,,  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  ffiilllleettss))  iiss  bbeeiinngg  eexxppoorrtteedd  bbeeccaauussee  ooff  sshhiiffttiinngg  bbuuyyeerr  
pprreeffeerreenncceess..  MMaarrkkeett  ddeessttiinnaattiioonnss  aarree  aallssoo  sshhiiffttiinngg  ((ee..gg..,,  mmoorree  ssaalleess  ttoo  AAssiiaa)),,  bbeeccaauussee  ooff  iinnccrreeaasseedd  ccoommppeettiittiioonn  
iinn  ttrraaddiittiioonnaall  UU..SS..  mmaarrkkeettss..  

••  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa’’ss  sshhaarree  ooff  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  iiss  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll  ((44..33%%  iinn  11999955))..  IIttss  sshhaarree  hhaass  ffaalllleenn  iinn  rreecceenntt  
yyeeaarrss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  llaarrggee  iinnccrreeaasseess  iinn  pprroodduuccttiioonn  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  CChhiillee,,  wwhheerree  pprroodduuccttiioonn  
iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  33,,000000  ttoonnnneess  iinn  11998888  ttoo  112266,,000000  ttoonnnneess  bbyy  11999955..  NNoorrwwaayy  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  wwoorrlldd  pprroodduucceerr  aatt  
225511,,000000  ttoonnnneess  iinn  11999955——1100  ttiimmeess  tthhee  lleevveell  ooff  BB..CC..  pprroodduuccttiioonn..  

••  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  iiss  wweellll  llooccaatteedd  ttoo  ccoommppeettee  gglloobbaallllyy,,  bbuutt  ddooeess  ssuuffffeerr  ffrroomm  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  ccoossttss  aanndd  ssuubb--
ooppttiimmaall  ssccaallee  ooff  ooppeerraattiioonnss..  TThhee  iinndduussttrryy  hhaass  bbeeeenn  pprrooffiittaabbllee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  dduuee  ttoo  ggrreeaatteerr  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  
rreedduucceedd  ccoossttss..    TThhee  lleevveell  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  iiss  nnooww  qquuiittee  ssmmaallll..  TThheerree  aarree  nnoo  ddiirreecctt  ssuubbssiiddiieess  aanndd  iinnddiirreecctt  
ggoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  ssoommee  $$33..6655  mmiilllliioonn,,  mmuucchh  lleessss  tthhaann  iinn  mmoosstt  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  iinndduussttrriieess  oorr  
iinn  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ssaallmmoonn  iinndduussttrryy..  

IImmppaaccttss  ooff  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  PPrroodduuccttiioonn  aanndd  SSaalleess  
••  TThhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  ggeenneerraatteedd  rreevveennuueess  ooff  $$116677  mmiilllliioonn  iinn  11999966..  OOvveerr  $$3300  mmiilllliioonn  ooff  tthhaatt  wwaass  pprrooffiitt  

((bbeeffoorree  iinntteerreesstt,,  ddeepprreecciiaattiioonn  aanndd  ttaaxxeess))  ffoorr  iinndduussttrryy;;  tthhee  bbaallaannccee  wweenntt  ttoo  llaabboouurr  aanndd  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  mmaatteerriiaallss,,  
sseerrvviicceess  aanndd  ssuupppplliieess..  

••  TThhee  iinndduussttrryy  ddiirreeccttllyy  ccrreeaatteedd  11,,114422  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  iinn  11999966..  OOvveerr  4400%%  ooff  tthheessee  wweerree  iinn  ggrrooww--oouutt  
ooppeerraattiioonnss;;  aallmmoosstt  3300%%  iinn  pprroocceessssiinngg;;  aanndd  tthhee  rreesstt  wweerree  iinn  hhaattcchheerryy,,  ttrraannssppoorrtt,,  ssaalleess  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
EEmmppllooyymmeenntt  iinn  ggrrooww--oouutt  aaccttiivviittyy  hhaass  ffaalllleenn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ggrreeaatteerr  mmeecchhaanniizzaattiioonn  ooff  ooppeerraattiioonnss,,  
bbuutt  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  ooffffsseett  bbyy  iinnccrreeaasseedd  eemmppllooyymmeenntt  iinn  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ((ee..gg..,,  pprroocceessssiinngg))..  OOvveerraallll  tthhee  ddiirreecctt  
eemmppllooyymmeenntt  ppeerr  ttoonnnnee  ooff  pprroodduuccttiioonn  hhaass  ffaalllleenn  ffrroomm  ..004477  ttoo  ..004455  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ppeerr  ttoonnnnee  oovveerr  tthhee  11999933--11999955  
ppeerriioodd..  

••  MMoosstt  ooff  tthhee  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  iiss  oonn  VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd,,  wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteesstt  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  wwoorrkkeerrss  iinn  
CCaammppbbeellll  RRiivveerr,,  CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy,,  TTooffiinnoo  aanndd  PPoorrtt  HHaarrddyy..  

••  TThhee  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  ggeenneerraatteedd  $$3366..66  mmiilllliioonn  iinn  wwaaggeess  aanndd  bbeenneeffiittss  iinn  11999966..  TThhee  aavveerraaggee  eeaarrnniinngg  wwaass  
$$3322,,000000,,  rroouugghhllyy  eeqquuaall  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  iinndduussttrriiaall  wwaaggee  iinn  BB..CC..  

••  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ddiirreecctt  iimmppaaccttss,,  tthhee  iinndduussttrryy  ccrreeaatteedd  aann  eessttiimmaatteedd  227755  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  iinn  kkeeyy  
ssuupppplliieerr  iinndduussttrriieess  ((ee..gg..,,  ffeeeedd  ddiissttrriibbuuttoorrss,,  mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt,,  nneett  aanndd  ccaaggee  ssuupppplliieerrss,,  aanndd  ccoonnttaaiinneerr  aanndd  bbooxx  
ssuupppplliieerrss))..  TThhee  ttoottaall  ddiirreecctt,,  iinnddiirreecctt  aanndd  iinndduucceedd  iimmppaaccttss  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  iinndduussttrryy  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  aallmmoosstt  22,,660000  
ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  



••  TThhee  iinndduussttrryy  ggeenneerraatteedd  aabboouutt  $$44  mmiilllliioonn  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  iinn  11999966..  OOvveerr  hhaallff  ooff  tthhiiss  wwaass  ccoorrppoorraattee  
iinnccoommee  ttaaxx;;  tthhee  bbaallaannccee  wwaass  pprrooppeerrttyy  aanndd  ccaappiittaall  ttaaxxeess,,  bbuussiinneessss  lliicceennssee  ffeeeess,,  ssaalleess  ttaaxxeess  aanndd  ppeerrmmiitt  aanndd  
lliicceennssee  ffeeeess..  

IImmppaaccttss  oonn  WWiilldd  SSaallmmoonn  PPrriicceess  
••  DDeessppiittee  aa  ddeecclliinnee  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn,,  pprriicceess  ooff  BB..CC..  wwiilldd  ssaallmmoonn  hhaavvee  ffaalllleenn  

mmaarrkkeeddllyy  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  TThhee  ddeecclliinnee  iinn  pprriicceess  hhaass  bbeeeenn  dduuee  ttoo  aann  iinnccrreeaassee  iinn  wwoorrlldd  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  
((ffrroomm  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  ooff  770066,,000000  ttoonnnneess  oovveerr  tthhee  11998866--9900  ppeerriioodd  ttoo  884411,,000000  ttoonnnneess  oovveerr  tthhee  11999911--9955  
ppeerriioodd))  pplluuss  tthhee  mmaarrkkeedd  iinnccrreeaassee  iinn  wwoorrlldd  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn  ((nnooww  oovveerr  555500,,000000  ttoonnnneess))..  

••  FFaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ccoommppeetteess  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  wwiilldd  ssaallmmoonn,,  iinn  ssoommee  ccaasseess  ccoommmmaannddiinngg  aa  pprriiccee  pprreemmiiuumm..  WWoorrlldd  
ffaarrmm  pprroodduuccttiioonn  hhaass  ddeepprreesssseedd  ffrreesshh  pprriicceess  aanndd  ddiissppllaacceedd  ffrroozzeenn  mmaarrkkeettss..  

••  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  aalloonnee,,  hhoowweevveerr,,  hhaass  hhaadd  aa  rreellaattiivveellyy  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeecctt..  BB..CC..  pprroodduuccttiioonn  
rreepprreesseennttss  lleessss  tthhaann  55%%  ooff  ttoottaall  wwoorrlldd  ffaarrmmeedd  ssuuppppllyy  aanndd  lleessss  tthhaann  22%%  ooff  wwoorrlldd  ffaarrmmeedd  aanndd  wwiilldd  ssuuppppllyy  
ccoommbbiinneedd..  IIff  BB..CC..  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn  wweerree  ttoo  ddiissaappppeeaarr,,  aannyy  pprriiccee  iimmppaacctt  wwoouulldd  bbee  sshhoorrtt--lliivveedd  aass  ootthheerr  
ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  ccoommppeettee  wwiitthh  BB..CC..  ((iinn  ppaarrttiiccuullaarrllyy  CChhiillee))  wwoouulldd  lliikkeellyy  eexxppaanndd  tthheeiirr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ssaalleess  iinnttoo  
tthhee  vvaaccaatteedd  mmaarrkkeettss..  

IImmppaaccttss  dduuee  ttoo  BBiioopphhyyssiiccaall  EEffffeeccttss  
••  MMaarriinnee  rreessoouurrcceess  ssuuppppoorrtt  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  uusseess  aanndd  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy——ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg,,  ssppoorrttss  ffiisshhiinngg,,  

mmaarriinnee  ttoouurriissmm,,  ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommiieess..  AAnnyy  bbiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  tthheessee  rreessoouurrcceess  ccaann  
ccoonnsseeqquueennttllyy  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  iimmppaacctt..  

••  BBiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  oonn  wwiilldd  ssaallmmoonn  rreessoouurrcceess  ccoouulldd  bbee  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  rreeqquuiirriinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg  ooff  ccaattcchh  aanndd//oorr  
eennhhaanncceemmeenntt  ooff  wwiilldd  rruunnss..  TThhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  TTeeaamm  ((TTAATT))  hhaass  ccoonncclluuddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  
ooff  wwiiddeesspprreeaadd  iimmppaaccttss  dduuee  ttoo  ddiisseeaassee  ffrroomm  ffiisshh  ffaarrmmss  iiss  llooww——nnoo  ssuucchh  eeffffeeccttss  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  eeccoonnoommiicc  oorr  
ssoocciiaall  iimmppaacctt  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  iinn  BB..CC..  ttoo  ddaattee..  IItt  iiss  lliikkeellyy  tthheerree  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  eessccaappeess  aanndd  hhaarrvveesstt  ooff  
ffaarrmmeedd  ffiisshh  aanndd  ppoossssiibbllee  ccoolloonniizzaattiioonn  iinn  tthhee  wwiilldd,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  aannyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeccoonnoommiicc  
ccoonnsseeqquueenncceess  iinn  tteerrmmss  ooff  rreedduucceedd  qquuaannttiittyy  oorr  vvaalluuee  ooff  wwiilldd  ccaattcchheess..  

••  TThheerree  aarree  ssoommee  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  ootthheerr  ffiisshheerryy  rreessoouurrcceess..  GGeenneerraallllyy  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessoouurrcceess  
aaffffeecctteedd  iiss  ssmmaallll,,  bbuutt  tthhee  iimmppaaccttss  aarree  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  eeffffeecctteedd..  TThhee  uuppttaakkee  ooff  
aannttiibbiioottiiccss  bbyy  ccllaammss  aanndd  ootthheerr  iimmppaaccttss  oonn  tthhiiss  rreessoouurrccee  iiss  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonncceerrnn  ttoo  aabboorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittiieess  
bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  hheeaavvyy  ddeeppeennddeennccee  oonn  aanndd  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess..



••  AA  ssuurrvveeyy  ooff  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  ooppeerraattoorrss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarreeaa  iinnddiiccaatteess  tthheeyy  aarree  aaffffeecctteedd  bbyy  ssaallmmoonn  
ffaarrmmiinngg——mmoossttllyy  nneeggaattiivveellyy,,  bbuutt  iinn  ssoommee  ccaasseess  ppoossiittiivveellyy..  TThhee  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  ooppeerraattoorrss  tthhaatt  wweerree  ssuurrvveeyyeedd  
rreeppoorrtteedd  eemmppllooyyiinngg  227711  ppeerrssoonnss,,  mmoossttllyy  oonn  aa  sseeaassoonnaall  bbaassiiss..  TThhee  eessttiimmaatteedd  ffuullll  ttiimmee  eeqquuiivvaalleenntt  wwaass  110066  
ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  3311%%  ooff  wwhhoomm  lliivvee  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarreeaa..  TToouurriissmm  aaccttiivviittyy  hhaass  bbeeeenn  ggrroowwiinngg  
rraappiiddllyy——mmoorree  tthhaann  ddoouubblliinngg  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  WWhhiillee  ssoommee  iinnddiiccaattee  tthheeiirr  ooppeerraattiioonnss  ccoouulldd  hhaavvee  ggrroowwnn  
eevveenn  mmoorree  rraappiiddllyy,,  iitt  wwoouulldd  aappppeeaarr  tthhaatt  ddeessppiittee  tthhee  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss,,  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  hhaass  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  
rreedduucceedd  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iinn  ttoouurriissmm  bbuussiinneesssseess..  IItt  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  ccaauusseedd  ooppeerraattoorrss  ttoo  ffiinndd  ootthheerr  rroouutteess  
oorr  aanncchhoorraaggeess  wwiitthhiinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  oorr  ttoo  ddiivveerrtt  ttoo  ootthheerr  aarreeaass  aalloonngg  tthhee  ccooaasstt..  

••  OOtthheerr  iimmppaaccttss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  oonn  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy,,  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  aanndd  nnaavviiggaattiioonn  aanndd  ssaaffeettyy..  
GGeenneerraallllyy  tthhee  iimmppaaccttss  aarree  ssmmaallll  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreemmootteenneessss  ooff  tthhee  ssiitteess,,  tthhoouugghh  aaggaaiinn  tthheeyy  aarree  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  
ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aaffffeecctteedd..  TThhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  oonn  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  iiss  nnoott  wweellll  kknnoowwnn  bbeeccaauussee  ooff  
tthhee  aabbsseennccee  ooff  ssiittee  ssuurrvveeyyss  pprriioorr  ttoo  lliicceennssiinngg..  

IImmppaaccttss  oonn  SSttuuddyy  AArreeaa  CCoommmmuunniittiieess  
••  SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aanndd  rreellaatteedd  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarreeaa  hhaass  ggeenneerraatteedd  220077  jjoobbss,,  2211%%  ooff  wwhhiicchh  ((4444  jjoobbss))  aarree  

hheelldd  bbyy  rreessiiddeennttss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  ssttuuddyy  aarreeaa..  MMoosstt  ooff  tthheessee  llooccaall  wwoorrkkeerrss  rreessiiddee  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aanndd  wwoorrkk  aatt  
tthhee  nneeww  llooccaall  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt,,  aanndd  mmoosstt  oorriiggiinnaattee  ffrroomm  tthhee  aarreeaa..  TThheerree  iiss  ssoommee,,  bbuutt  oonnllyy  mmiinnoorr  iinnddiirreecctt  bbeenneeffiitt  
ttoo  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  ccoommmmuunniittiieess  ffrroomm  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ppuurrcchhaasseess  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  ssuupppplliieess,,  aass  mmoosstt  ooff  tthhee  ssuupppplliieess  
aanndd  sseerrvviicceess  aarree  pprroovviiddeedd  ffrroomm  llaarrggeerr  cceennttrreess  ssuucchh  aass  PPoorrtt  HHaarrddyy  oorr  CCaammppbbeellll  RRiivveerr..  

••  OOvveerraallll,,  tthhee  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  ccoommmmuunniittiieess  aarree  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll,,  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  oonnllyy  22%%  ooff  tthhee  ttoottaall  
eemmppllooyymmeenntt,,  bbuutt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pprreeddoommiinnaatteellyy  llooccaall  hhiirriinngg  tthhee  jjoobbss  ddoo  pprroovviiddee  ssoommee  ooffffsseett  ttoo  ddeecclliinniinngg  
rreessoouurrccee  iinndduussttrriieess  aanndd  ddoo  ooffffeerr  ssoommee  ggrroowwtthh  ppootteennttiiaall..  

IImmppaaccttss  oonn  FFiirrsstt  NNaattiioonn  CCoommmmuunniittiieess  
••  FFiirrsstt  NNaattiioonnss’’  ccoommmmuunniittiieess  ddeeppeenndd  hheeaavviillyy  oonn  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  aanndd  

ffoorr  tthheeiirr  ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommyy..  OOvveerraallll,,  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  FFiirrsstt  NNaattiioonnss’’  
ccoommmmuunniittiieess  hhaass  bbeeeenn  nneeggaattiivvee..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  oonn  ccllaamm  rreessoouurrcceess  oonn  
wwhhiicchh  tthheeyy  ddeeppeenndd;;  ffaarrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  ssiitteedd  nneeaarr  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinn  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnaall  
tteerrrriittoorriieess  ddeessppiittee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  oobbjjeeccttiioonnss;;  aanndd  FFiirrsstt  NNaattiioonn  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  
aanndd  bbuussiinneessss  ooppppoorrttuunniittiieess  aaffffoorrddeedd  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  hhaass  bbeeeenn  vveerryy  lliimmiitteedd..  TToottaall  
eemmppllooyymmeenntt  ffrroomm  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aaccccoouunnttss  ffoorr  ssoommee  44%%  ooff  tthhee  jjoobbss  iinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  aanndd  55%%  ooff  
tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  jjoobbss  ccrreeaatteedd  pprroovviinnccee--wwiiddee..  MMoosstt  ooff  tthheessee  aarree  iinn  pprroocceessssiinngg  oorr  hhaattcchheerryy  
aaccttiivviittyy..



II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
IInn  JJuullyy,,  11999955,,  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  ((EEAAOO))  wwaass  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww  ooff  
tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aanndd  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  ccuurrrreenntt  mmeetthhooddss  aanndd  
pprroocceesssseess  ttoo  pprreevveenntt  oorr  rreedduuccee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss..  IInn  NNoovveemmbbeerr  ooff  tthhaatt  yyeeaarr  tthhee  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  wweerree  aammeennddeedd  ttoo  
eexxpplliicciittllyy  rreeccooggnniizzee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  iinn  tthhee  oovveerraallll  rreevviieeww..  TThhee  aammeennddeedd  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  wweerree  
tthheenn  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  EEAAOO  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt..  
BBaasseedd  oonn  tthhee  aammeennddeedd  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  aanndd  ppuubblliicc  ccoommmmeennttss,,  tthhee  EEAAOO  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  
aannaallyysseess  aatt  aa  bbrrooaadd  lleevveell  wweerree  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  aapppprroopprriiaattee  ccoonntteexxtt  ffoorr  tthhee  rreevviieeww  ooff  eexxiissttiinngg  ooppeerraattiioonnss  aanndd  
iimmppaaccttss,,  aanndd  ffoorr  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  aannyy  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  EEAAOO  ccoommmmiissssiioonneedd  tthhiiss  ssttuuddyy  wwiitthh  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess::  
((ii))  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aass  iitt  ccuurrrreennttllyy  eexxiissttss  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa;;  aanndd  
((iiii))  ttoo  aasssseessss  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  rreegguullaattoorryy  aanndd  ppoolliiccyy  ooppttiioonnss  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  

tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  tthhee  rreevviieeww..  
TThhee  ssttuuddyy  wwaass  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  
iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  tthhee  pprroovviinnccee  aass  aa  wwhhoollee..  
AAnn  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssccooppee  ffoorr  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ssttuuddyy  wwaass  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  aatt  iittss  
OOccttoobbeerr,,  11999966  mmeeeettiinngg  iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr..  BBaassiiccaallllyy  iitt  wwaass  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  ssttuuddyy  aaddddrreessss::  
••  tthhee  iinnccoommee,,  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuuee  iimmppaaccttss  ddiirreeccttllyy  aanndd  iinnddiirreeccttllyy  ggeenneerraatteedd  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  

aaccttiivviittyy;;  
••  tthhee  iinnccoommee,,  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuuee  iimmppaaccttss  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ggeenneerraatteedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aannyy  

bbiioopphhyyssiiccaall  oorr  mmaarrkkeett  eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerriieess;;  
••  tthhee  iimmppaaccttss,,  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  ootthheerrwwiissee,,  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  ootthheerr  rreessoouurrccee  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  

ttoouurriissmm,,  ffoooodd  ffiisshheerriieess,,  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy  uussee,,  mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt;;  
••  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  oonn  ccooaassttaall  ccoommmmuunniittiieess’’  ppooppuullaattiioonn  aanndd  

eeccoonnoommiicc  bbaassee;;  
••  tthhee  ssppeecciiffiicc  iimmppaaccttss  oonn  nnaattiivvee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tteerrmmss  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  rreessoouurrccee  uussee  aanndd  ootthheerr  mmaatttteerrss..  
TThhee  ssccooppee  ooff  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd,,  bbuutt  bbootthh  aatt  tthhee  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  iinn  ffoollllooww--uupp  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  pprroovviiddeedd  nnuummeerroouuss  ccoommmmeennttss  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss..  
AA  nnuummbbeerr  ooff  ccoommmmeennttss  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  iinncclluuddiinngg::  
••  tthhee  qquuaalliittyy,,  ssttaabbiilliittyy  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  jjoobbss;;  
••  ssuupppplliieerr  iinndduussttrryy  ggrroowwtthh  ppootteennttiiaall;;  
••  bbeenneeffiittss  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  tthhrroouugghh  mmaarrkkeett  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ggrreeaatteerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  pprroocceessssiinngg  ffaacciilliittiieess  aanndd  

ssuupppplliieerr  sseerrvviicceess;;  
••  bbeenneeffiittss  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  ttaaxx  rreevveennuueess  aanndd  rreedduucceedd  uunneemmppllooyymmeenntt  iinnssuurraannccee  ppaayymmeennttss..  
OOtthheerrss  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffuullll  rraannggee  ooff  ccoossttss  aanndd  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  
iinncclluuddiinngg::  
••  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  oonn  ssaallmmoonn,,  sshheellllffiisshh  aanndd  ootthheerr  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess;;  
••  hhaabbiittaatt  aanndd  rreessoouurrccee  rreessttoorraattiioonn  aanndd  ppootteennttiiaall  ccoommppeennssaattiioonn  ccoossttss;;  
••  hheeaalltthh  rriisskkss,,  bbootthh  ooff  aa  llooccaalliizzeedd  aanndd  gglloobbaall  nnaattuurree;;  
••  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  oonn  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss,,  bbooaatteerrss  aanndd  lloogg  ssaallvvaaggeerrss;;  
••  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  oonn  ssaallmmoonn  mmaarrkkeettss  aanndd  pprriicceess  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerrss;;  
••  ccoossttss  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  ssuubbssiiddiieess  aanndd  uunnrreeccoovveerreedd  rreegguullaattoorryy,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ccoossttss..  
SSoommee  cciitteedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  llooookk  aatt  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ssiizzee  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbeenneeffiittss  aanndd  ccoossttss,,  iinncclluuddiinngg::  
••  ttrreennddss  iinn  llaabboouurr  rreeqquuiirreemmeennttss  ppeerr  uunniitt  ooff  pprroodduuccttiioonn;;  
••  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  oowwnneerrsshhiipp,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbyy  llaarrggee  mmuullttii--nnaattiioonnaall  ffiirrmmss;;  



••  tthhee  ppootteennttiiaall  rreessoouurrccee  ccoonnfflliiccttss  ooff  aa  llaarrggee  ssccaallee  iinnccrreeaassee  iinn  ooppeerraattiioonnss,,  aass  ssoommee  ssuuggggeesstt  ccoouulldd  ooccccuurr  uunnddeerr  aa  
mmoorree  ppeerrmmiissssiivvee  rreegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeenntt..  

AAbboorriiggiinnaall  rreepprreesseennttaattiivveess  rraaiisseedd  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  iissssuueess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  tthheeiirr  
ccoommmmuunniittiieess..  TThheeyy  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr::  
••  ccoonncceerrnnss  oovveerr  iimmppaaccttss  oonn  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  iinndduussttrryy  tthhaatt  aarree  ssoo  ccrriittiiccaall  ttoo  tthheeiirr  

ccuullttuurree  aanndd  lliivveelliihhoooodd;;  
••  hheeaalltthh  ccoonncceerrnnss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthheeiirr  rreelliiaannccee  oonn  sshheellllffiisshh  aanndd  ootthheerr  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  iinn  tthheeiirr  ddiieett;;  
••  ccoonncceerrnnss  oovveerr  tthhee  iinnttrruussiioonn  iinnttoo  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnaall  tteerrrriittoorriieess  wwiitthhoouutt  tthheeiirr  ccoonnsseenntt  oorr  wwiitthhoouutt  eeffffeeccttiivvee  rreegguullaattoorryy  

ccoonnttrrooll;;  
••  ccoonncceerrnnss  oovveerr  tthhee  lliimmiitteedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  aabboorriiggiinnaall  ppeeooppllee  iinn  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  eemmppllooyymmeenntt,,  lleeaasseess  oorr  rreellaatteedd  

bbuussiinneessss  ooppppoorrttuunniittiieess..  
WWhhiillee  nnoott  aabbllee  ttoo  aaddddrreessss  eevveerryy  iissssuuee  iinn  ddeettaaiill,,  tthhee  ssttuuddyy  tteeaamm  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  aallll  ooff  tthheessee  ccoommmmeennttss..  
TThheerree  aarree  bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iissssuueess  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThhee  oovveerrrriiddiinngg  ggooaall  ooff  
tthhiiss  ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  ttoo  bbrriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbeeaarr  oonn  aallll  ooff  tthheessee  iissssuueess  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  ssoommee  ppeerrssppeeccttiivvee  ttoo  tthhee  
nnaattuurree,,  mmaaggnniittuuddee  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss..  
TThhee  ddaattaa  ssoouurrcceess  tthhee  ssttuuddyy  tteeaamm  hhaass  rreelliieedd  uuppoonn  ttoo  ddoo  tthhiiss  iinncclluuddee  eexxiissttiinngg  ssttuuddiieess,,  ssuurrvveeyyss  uunnddeerrttaakkeenn  ffoorr  tthhiiss  
rreevviieeww  aanndd  eexxtteennssiivvee  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ppeerrssoonnss  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  aaffffeecctteedd  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  aanndd  
aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittiieess..  SSuurrvveeyyss  aanndd  iinntteerrvviieewwss  ssppeecciiffiiccaallllyy  uunnddeerrttaakkeenn  aanndd  rreelliieedd  uuppoonn  eexxtteennssiivveellyy  ffoorr  tthhiiss  rreevviieeww  
iinncclluuddee::  
••  AA  ssuurrvveeyy  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ccoonndduucctteedd  bbyy  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBCC  FFaarrmmeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  

((BBCCSSFFAA))  ttoo  uuppddaattee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittyy  aanndd  iimmppaaccttss  iinn  BB..CC..  TThhee  tthhiirrtteeeenn  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  tthhaatt  
aarree  BBCCSSFFAA  mmeemmbbeerrss  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  ssuurrvveeyy,,  rreepprreesseennttiinngg  aann  eessttiimmaatteedd  9944%%  ooff  ttoottaall  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  
pprroodduuccttiioonn..  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  aallssoo  ccoolllleecctteedd  ddaattaa  ffrroomm  pprroocceessssoorrss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  
iinndduussttrryy..  

••  AA  ssuurrvveeyy  ooff  ttwweennttyy--ffoouurr  kkeeyy  ssuupppplliieerrss  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  bbyy  tthhee  CCoolluummbbiiaa  PPaacciiffiicc  GGrroouupp  aanndd  
CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBCCSSFFAA  ttoo  ccoolllleecctt  ddaattaa  oonn  eemmppllooyymmeenntt,,  wwaaggeess  aanndd  ssaallaarriieess  aanndd  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreevveennuueess  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy..  

••  IInntteerrvviieewwss  wwiitthh  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess,,  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  sseelleecctteedd  ssuupppplliieerrss  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  
AArrcchhiippeellaaggoo  bbyy  MMaarrvviinn  SShhaaffffeerr  &&  AAssssoocciiaatteess  ((MMSSAA))  ffoorr  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  iimmppaaccttss  iinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa..  

••  IInntteerrvviieewwss  wwiitthh  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoommmmuunniittyy  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  bbyy  MMSSAA  
ttoo  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa..  

••  AA  ssuurrvveeyy  ooff  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  ooppeerraattoorrss  bbyy  MMSSAA  aanndd  tthhee  BBCC  MMiinniissttrryy  ooff  SSmmaallll  BBuussiinneessss  aanndd  TToouurriissmm  ttoo  ccoolllleecctt  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ttoouurriissmm  aaccttiivviittyy  aanndd  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  IInncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssuurrvveeyy  wweerree  ffiisshhiinngg  llooddggeess,,  
mmaarriinnaass,,  cchhaarrtteerr  bbooaattss,,  kkaayyaakk  aanndd  ssccuubbaa  ooppeerraattoorrss,,  ccaammppggrroouunnddss  aanndd  rreessoorrttss..  

••  IInntteerrvviieewwss  wwiitthh  ssaallmmoonn  bbrrookkeerrss,,  ddiissttrriibbuuttoorrss  aanndd  pprroocceessssoorrss  ttoo  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ssaallmmoonn  mmaarrkkeettss  aanndd  tthhee  
iimmppaaccttss  ooff  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn..  

••  IInntteerrvviieewwss  wwiitthh  FFiirrsstt  NNaattiioonn  rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  ffiisshheerryy  bbiioollooggiisstt  aaddvviissoorrss  bbyy  MMSSAA  ttoo  ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  
tthhee  nnaattuurree  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iimmppaaccttss  oonn  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess..  

TThhee  ssuurrvveeyyss  ccoonndduucctteedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  BBCCSSFFAA  wweerree  iinniittiiaatteedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  pprroovviiddee  ddaattaa  MMSSAA  rreeqquueesstteedd  ffoorr  tthhiiss  
rreevviieeww..  MMSSAA  wwoorrkkeedd  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  BBCCSSFFAA  ccoonnssuullttaannttss  ttoo  ddeessiiggnn  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  hhaadd  aacccceessss  ttoo  tthhee  rraaww  
ddaattaa  rreessuullttss..  AAddddiittiioonnaall  iinntteerrvviieewwss  bbyy  MMSSAA  wweerree  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  iinnddeeppeennddeennttllyy  cchheecckk  tthhee  rreeaassoonnaabblleenneessss  ooff  tthhee  
rreessuullttss..  



IIII..  CCUURRRREENNTT  SSAALLMMOONN  FFAARRMMIINNGG  AACCTTIIVVIITTYY  IINN  BBCC  AANNDD  RREECCEENNTT  TTRREENNDDSS  
AA..  NNUUMMBBEERR  OOFF  FFAARRMMIINNGG  CCOOMMPPAANNIIEESS  AANNDD  GGRROOWW--OOUUTT  SSIITTEESS  
SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  bbeeggaann  iinn  tthhee  llaattee  11997700ss,,  wwiitthh  tthhee  PPaacciiffiicc  BBiioollooggiiccaall  SSttaattiioonn  iinn  NNaannaaiimmoo  
ccoonndduuccttiinngg  rreesseeaarrcchh  oonn  tthhee  ffaarrmmiinngg  ooff  PPaacciiffiicc  ssaallmmoonn..  IInn  11998800,,  115577  ttoonnnneess  ooff  ssaallmmoonn  wweerree  pprroodduucceedd  ffrroomm  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoouurr  ssiitteess..  SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  eexxppaannddeedd  rraappiiddllyy  iinn  tthhee  11998800ss..  BByy  11998888  tthheerree  wweerree  ssoommee  oonnee  hhuunnddrreedd  
ccoommppaanniieess  ooppeerraattiinngg  111188  aaccttiivvee  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt  ssiitteess,,  wwiitthh  pprroodduuccttiioonn  ooff  66,,559900  ttoonnnneess..11  
BBeettwweeeenn  11998899  aanndd  11999911,,  2266  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  wweenntt  iinnttoo  rreecceeiivveerrsshhiipp,,  rreepprreesseennttiinngg  oovveerr  2255%%  ooff  tthhee  
iinndduussttrryy..  TThheerree  wweerree  aallssoo  ccoonnssoolliiddaattiioonnss  ooff  ssmmaalllleerr  ffiirrmmss..  PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee  nnootteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss  
ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss  ffaaiilluurreess::22  
  ••  hhiigghh  ddeebbtt//eeqquuiittyy  rraattiiooss;;••  hhiigghh  pprroodduuccttiioonn  ccoossttss;;••  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ppoooorr  ssiitteess  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  oonn  tthhee  SSuunnsshhiinnee  

ccooaasstt));;••  rreellaattiivvee  llooww  pprriicceess  ((ssaallmmoonn  pprriicceess  ddeecclliinneedd  oovveerr  3300%%  bbeettwweeeenn  11999900  aanndd  11999922))..  
TThhee  iinndduussttrryy  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuurrtthheerr  tthhrroouugghh  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss,,  rreessuullttiinngg  iinn  ffeewweerr  ffiirrmmss,,  llaarrggeerr  ssccaallee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  aa  
ggrreeaatteerr  nnuummbbeerr  ooff  ssiitteess  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  eeaacchh  ffiirrmm..  BByy  11999933,,  tthheerree  wweerree  oonnllyy  sseevveenntteeeenn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  iinn  tthhee  
iinndduussttrryy;;  bbyy  11999966,,  tthheerree  wweerree  oonnllyy  ssiixxtteeeenn  ddiiffffeerreenntt  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess..  TThhee  aavveerraaggee  nnuummbbeerr  ooff  aaccttiivvee  ssiitteess  ppeerr  
ccoommppaannyy  iiss  nnooww  eessttiimmaatteedd  aatt  44..9944,,  mmoorree  tthhaann  ddoouubbllee  tthhee  aavveerraaggee  22..2277  ssiitteess  ppeerr  ccoommppaannyy  iinn  11999911  aanndd  mmoorree  tthhaann  
qquuaaddrruuppllee  tthhee  aavveerraaggee  11..1166  ssiitteess  ppeerr  ccoommppaannyy  rreeppoorrtteedd  iinn  11998888  ((sseeee  TTaabbllee  11))..  
  
TTaabbllee  11——NNuummbbeerr  ooff  FFaarrmmiinngg  CCoommppaanniieess  aanndd  GGrrooww--OOuutt  SSiitteess  
  
  11998888  11999911  11999933  11999966  
NNuummbbeerr  ooff  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  CCoommppaanniieess  110011  nnaa  1177    1166****  
NNuummbbeerr  ooff  AAccttiivvee  GGrrooww--OOuuttss  111188  nnaa  8888**    7799******  
AAvveerraaggee  NNuummbbeerr  ooff  SSiitteess  ppeerr  CCoommppaannyy  11..1166  22..2277  55..1188**    44..9944  
  
**MMaayy  iinncclluuddee  ssoommee  ffaallllooww  ssiitteess..  
****IInncclluuddeess  1133  ccoommppaanniieess  tthhaatt  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  BBCCSSFFAA  aanndd  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess..  TThhiiss  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppaanniieess  tthhaatt  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  FFiisshheerriieess  lliissttss  aass  hhoollddiinngg  lliicceennsseess,,  bbuutt  tthhee  MMiinniissttrryy  lliisstt  iinncclluuddeess  iinnaaccttiivvee  ccoommppaanniieess  aanndd  ccoommppaanniieess  wwhhoo  hhaavvee  
ssoolldd  tthheeiirr  lliicceennsseess  ttoo  ootthheerrss..  
******IInncclluuddeess  7744  aaccttiivvee  ssiitteess  ooff  tthhee  1133  BBCCSSFFAA  mmeemmbbeerr  ccoommppaanniieess  aanndd  55  aaccttiivvee  ssiitteess  ffoorr  tthhee  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess..  TThhee  ttoottaall  ooff  7799  iiss  lleessss  
tthhaann  rreeppoorrtteedd  eellsseewwhheerree  ((ee..gg..,,  bbyy  EElllliiss  &&  AAssssoocciiaatteess  iinn  NNeett  LLoossss,,  OOccttoobbeerr,,  11999966))  bbuutt  tthhiiss  eessttiimmaattee  eexxcclluuddeess  nnoonn--aaccttiivvee  aanndd  ffaallllooww  ssiitteess..  
SSoouurrcceess::  PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee  ((11999933));;  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess..  
  
WWhhiillee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppaanniieess  hhaass  cchhaannggeedd  bbyy  oonnllyy  oonnee  oovveerr  tthhee  ppaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  tthheeiirr  aavveerraaggee  ssiizzee  hhaass  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  22,,  tthheerree  wweerree  ffeewweerr  ssmmaallll  ccoommppaanniieess  ((pprroodduucciinngg  lleessss  tthhaann  11000000  ttoonnnneess))  
aanndd  aa  ggrreeaatteerr  nnuummbbeerr  ooff  llaarrggee  ccoommppaanniieess  ((pprroodduucciinngg  oovveerr  22000000  ttoonnnneess))  iinn  11999966  tthhaann  rreeppoorrtteedd  iinn  11999933..  
  
TTaabbllee  22——DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  CCoommppaanniieess  bbyy  LLeevveell  ooff  PPrroodduuccttiioonn  ((%%  ooff  ttoottaall  nnuummbbeerr  ccoommppaanniieess))  
  
PPrroodduuccttiioonn  lleevveell  11999933  11999966  
LLeessss  tthhaann  550000  ttoonnnneess  3355..33  2255..00  
550000  ––  999999  ttoonnnneess  2233..55  1188..77  
11000000  ––  11999999  ttoonnnneess  1177..66  1188..77  
llaarrggeerr  tthhaann  22000000  ttoonnnneess  2233..55  3377..55  
TToottaall  110000..00**  110000..00  
**DDooeess  nnoott  aadddd  dduuee  ttoo  rroouunnddiinnggSSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  
nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess....  
  



TThhee  ssiixx  llaarrggeesstt  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  nnooww  aaccccoouunntt  ffoorr  oovveerr  7700%%  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa’’ss  ttoottaall  ffaarrmmeedd  
pprroodduuccttiioonn..  MMoosstt  ooff  tthheessee  ccoommppaanniieess  aarree  llaarrggee  mmuullttii--nnaattiioonnaallss,,  wwiitthh  ffaarrmmiinngg  ooppeerraattiioonnss  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  aass  
ddeessccrriibbeedd  bbeellooww::  
••  HHeerriittaaggee  SSaallmmoonn  [[oowwnneedd  bbyy  BB..CC..  PPaacckkeerrss  LLttdd..  ((IIAAFF))]]  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  TToorroonnttoo  bbaasseedd  ccoommppaannyy  WWeessttoonn  FFooooddss  

LLttdd..  HHeeaavviillyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ssaallmmoonn  ffiisshheerryy,,  BB..CC..  PPaacckkeerrss  iiss  nnooww  oonnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  pprroodduucceerrss  ooff  
ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iinn  BB..CC..  BB..CC..  PPaacckkeerrss  ddiivveerrssiiffiieedd  iittss  pprroodduuccttiioonn  bbaassee  iinnttoo  CChhiillee  wwiitthh  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  FFiioorrddoo  
BBllaannccoo  SSAA  iinn  OOccttoobbeerr  11999955  ffoorr  aa  rreeppoorrtteedd  $$1100  mmiilllliioonn..33  

••  PPaacciiffiicc  AAqquuaa  SSaallmmoonn  FFaarrmmeerrss  ((oowwnneedd  bbyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAqquuaa  FFooooddss  LLttdd..))  ((IIAAFF))  iiss  aa  VVaannccoouuvveerr  bbaasseedd  
ccoommppaannyy  lliisstteedd  oonn  tthhee  TToorroonnttoo  SSttoocckk  EExxcchhaannggee..  IInn  BB..CC..,,  IIAAFF  hhaass  ssiitteess  iinn  TTooffiinnoo,,  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  aanndd  tthhee  
NNoorrtthh  IIssllaanndd..  IIAAFF  hhaass  eexxppaannddeedd  iinn  ootthheerr  jjuurriissddiiccttiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  OOcceeaann  HHoorriizzoonnss  SS..AA..  iinn  CChhiillee  iinn  
11999933,,  MMaaiinnee  PPrriiddee  SSaallmmoonn  IInncc..  iinn  11999955  aanndd  aa  hhaattcchheerryy  ffaacciilliittyy  aallssoo  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  MMaaiinnee  iinn  11999955..44  

••  OOmmeeggaa  SSeeaa  FFaarrmmss  LLttdd..  iiss  oowwnneedd  bbyy  NNoorrwweeggiiaann  iinntteerreessttss..  IIttss  ooppeerraattiioonnss  aarree  iinn  tthhee  NNoorrtthh  IIssllaanndd  aanndd  PPoorrtt  
HHaarrddyy  aarreeaa..  

••  PPaacciiffiicc  NNaattiioonnaall  GGrroouupp  LLttdd..  ((PPaacciiffiicc  NNaattiioonnaall))  iiss  aa  CCaannaaddiiaann--oowwnneedd  ccoommppaannyy  bbaasseedd  iinn  VViiccttoorriiaa,,  BB..CC..  wwiitthh  
ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  TTooffiinnoo  aarreeaa..  TThhee  ccoommppaannyy  aallssoo  hhaass  aa  vvaalluuee--aaddddeedd  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee..    

••  PPaarraaddiissee  BBaayy  SSeeaa  FFaarrmmss  ((PPaarraaddiissee  BBaayy))  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  NNuuttrreeccoo  AAqquuaaccuullttuurree  ggrroouupp  ooff  ccoommppaanniieess  wwhhiicchh  hhaass  
ooppeerraattiioonnss  iinn  CChhiillee  ((MMaarreess  AAuussttaalleess,,  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  CChhiilleeaann  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ooppeerraattiioonnss))  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn  
SSttaattee  ((AAqquuaassttaarr))..  NNuuttrreeccoo  iiss  bbaasseedd  iinn  HHoollllaanndd  aanndd  iiss  aatt  lleeaasstt  ppaarrttllyy  oowwnneedd  bbyy  ttwwoo  llaarrggee  ffeeeedd  ccoommppaanniieess..55  

••  SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmmss  LLttdd..  iiss  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ooff  tthhee  NNoorrwweeggiiaann  mmuullttii--nnaattiioonnaall  SSttoolltt--NNiieellssoonn  AA//SS,,  wwhhiicchh  aallssoo  hhaass  
ooppeerraattiioonnss  iinn  NNoorrwwaayy,,  CChhiillee,,  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  aanndd  MMaaiinnee..    

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  aaccttiivviittyy  bbyy  mmuullttii--ssiittee,,  mmuullttii--nnaattiioonnaall  ffaarrmmss,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  mmaarrkkeedd  
sshhiifftt  iinn  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  ffaarrmmss  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  MMoosstt  nnoottiicceeaabbllyy  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ttrreenndd  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  SSuunnsshhiinnee  
CCooaasstt  ttoo  ootthheerr  aarreeaass  ((sseeee  TTaabbllee  33))..  TThhee  SSuunnsshhiinnee  ccooaasstt  hhaass  pprroovveenn  ttoo  bbee  lleessss  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ggrrooww--oouutt  
ooppeerraattiioonnss  tthhaann  ootthheerr  aarreeaass..  
  
TTaabbllee  33——DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  AAccttiivvee  GGrrooww--OOuutt  SSiitteess  bbyy  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  ((%%  ooff  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  aaccttiivvee  ssiitteess))  
  
  11999933  11999966**  
AAllbbeerrnnii--CCllaayyooqquuoott  1177  2233  
CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  2255  3355  
MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn  2288  2277  
NNaannaaiimmoo,,  CCoowwiicchhaann,,  CCaappiittaall  00  1100  
SSuunnsshhiinnee  CCooaasstt  &&  PPoowweellll  RRiivveerr  3300  55  
TToottaall  110000..00  110000..00  
**BBaasseedd  oonn  tthhee  ssiittee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  BBCCSSFFAA  mmeemmbbeerr  ccoommppaanniieess  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCooooppeerrss  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy,,  aanndd  tthhee  nnoonn  BBCCSSFFAA  ffaarrmmss..  SSoouurrccee::  
AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess....  
  
BB..  VVEERRTTIICCAALL  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  
SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinnvvoollvveess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess::  
••  llaakkee  rreeaarriinngg  oorr  llaanndd  bbaassee  hhaattcchheerryy;;  
••  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt;;  
••  mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt;;  
••  pprroocceessssiinngg;;  aanndd  
••  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn..  
TThheerree  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllee  vveerrttiiccaall  iinntteeggrraattiioonn  aammoonngg  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  44,,  ooff  tthhee  1133  
ggrrooww--oouutt  ccoommppaanniieess  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  rreecceenntt  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy,,  aallll  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  ssoommee  ooff  tthhee  ootthheerr  
lleevveellss  ooff  aaccttiivviittyy;;  aa  nnuummbbeerr  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  mmoosstt..  



TTaabbllee  44——SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  CCoommppaannyy  AAccttiivviittiieess  
  
      MMaarriinnee      HHaattcchheerr  GGrrooww--OOuutt
  TTrraannssppoorrtt  PPrroocceessssiinngg  SSeelllliinngg  
AAggrrii--MMaarriinnee    XX  XX  
BBlluuee  TToorrnnaaddoo  EEnntteerrpprriisseess    XX  
CCrreeaattiivvee  SSaallmmoonn    XX  XX  
HHeerriittaaggee  SSaallmmoonn  ((BBCC  PPaacckkeerrss))  XX  XX      XX  
LLiiaarrdd  AAqquuaaccuullttuurree    XX  
NNoorr  AAmm  AAqquuaaccuullttuurree  XX  XX  XX  XX  
OOmmeeggaa  SSaallmmoonn  GGrroouupp  XX  XX  
PPaacciiffiicc  AAqquuaa  SSaallmmoonn  FFaarrmmeerrss  XX  XX    XX  XX  
PPaacciiffiicc  NNaattiioonnaall  GGrroouupp  XX  XX  XX  XX  XX  
PPaarraaddiissee  BBaayy  SSeeaaffaarrmmss  XX  XX  
SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmm  XX  XX      XX  
SSuunnddeerrllaanndd    XX  
TTaarrggeett  MMaarriinnee  PPrroodduuccttss  XX  XX  XX  XX    
SSoouurrccee::  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977))..  
  
TThhee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ddoo  nnoott  uunnddeerrttaakkee  ffoorr  tthheemmsseellvveess  aarree  ccoonnttrraacctteedd  ttoo  ootthheerr  ffiirrmmss..  TThhee  mmaajjoorr  
ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  tthhee  BB..CC..  iinndduussttrryy  aanndd  tthhee  sseerrvviicceess  tthheeyy  pprroovviiddee  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  55..  AAllll  ooff  tthhee  
ffiirrmmss  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  55  wweerree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  rreecceenntt  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  iinndduussttrryy..  
  
TTaabbllee  55——CCoonnttrraaccttoorrss  ttoo  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  CCoommppaanniieess  

  
      MMaarriinnee      HHaattcchheerr  GGrrooww--OOuutt
  TTrraannssppoorrtt  PPrroocceessssiinngg  SSeelllliinngg  
AAllpphhaa  PPrroocceessssiinngg  LLttdd..        XX    
BBrroowwnn’’ss  BBaayy  PPaacckkiinngg  CCoo..  LLttdd..        XX    
CCaannssaallmm        XX  
LLoonngg  BBeeaacchh  FFiisshheerriieess        XX  
SSaallttssttrreeaamm  EEnnggiinneeeerriinngg    XX  
SSeeaa  AAggrraa  SSeeaaffoooodd  BBrrookkeerraaggee          XX  
SSeeaa  SSpprriinngg  SSaallmmoonn  FFaarrmmss  LLttdd  XX  
SSeeaaffiinnnn  MMaarriinnee  SSeerrvviicceess  LLttdd..      XX  
TTrraannssmmaarr  SShhiippppiinngg  LLttdd..      XX  
WWaallccaann  SSeeaaffoooodd        XX  
WWeesstt  CCooaasstt  FFiisshhccuullttuurree  XX  
SSoouurrccee::  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977))..



CC..  PPRROODDUUCCTTIIOONN  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  hhaass  iinnccrreeaasseedd  sshhaarrppllyy  oovveerr  tthhee  ppaasstt  tteenn  yyeeaarrss..  PPrroodduuccttiioonn  lleevveellss  aarree  
nnooww  iinn  eexxcceessss  ooff  2255,,000000  ttoonnnneess..  TThhiiss  ccoommppaarreess  ttoo  ssoommee  1133,,550000  ttoonnnneess  iinn  11999900  aanndd  lleessss  tthhaann  11,,000000  ttoonnnneess  iinn  tthhee  
mmiidd--11998800ss..  ((sseeee  FFiigguurree  11))  
FFiigguurree  11——BB..CC..  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  PPrroodduuccttiioonn,,  11998855--11999966**  
  
**TThhee  11999966  eessttiimmaattee  iinncclluuddeess  pprroodduuccttiioonn  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ffaarrmmss  pplluuss  tthhee  BBCCSSFFAA  ffaarrmm  ttoottaall  iinn  tthhee  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy..  TThhee  
cchhiinnooookk  ttoottaall  ffoorr  11999966  iinncclluuddeess  ssmmaallll  aammoouunnttss  ooff  ccoohhoo  pprroodduuccttiioonn,,  aass  tthhee  PPaacciiffiicc  ssaallmmoonn  sspplliitt  wwaass  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhaatt  yyeeaarr..  
SSoouurrccee::  KKeennnneeyy  ((11999966));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess..  
  
FFiigguurree  11  iilllluussttrraatteess  nnoott  oonnllyy  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  ttoottaall  pprroodduuccttiioonn,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  mmaarrkkeedd  sshhiifftt  iinn  tthhee  ssppeecciieess  mmiixx..  IInniittiiaallllyy,,  
BB..CC..  pprroodduucceerrss  aatttteemmpptteedd  ttoo  ggrrooww  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk,,  bbuutt  tthhaatt  pprroovveedd  ddiiffffiiccuulltt  bbeeccaauussee  ooff  hhiigghh  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  aanndd  
llooww  rreeaarriinngg  ddeennssiittiieess..  BB..CC..  ffaarrmmeerrss  bbeeggaann  eexxppeerriimmeennttiinngg  wwiitthh  rraaiissiinngg  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iinn  tthhee  mmiidd  11998800ss  aanndd  ffoouunndd  
iitt  ttoo  bbee  mmoorree  eeccoonnoommiicc..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  iinndduussttrryy  rreepprreesseennttaattiivveess,,  BB..CC..  ffaarrmmss  aarree  ssuucccceessssffuullllyy  rreeaarriinngg  PPaacciiffiicc  ssaallmmoonn,,  
bbuutt  pprroodduuccttiioonn  ooff  AAttllaannttiiccss  iiss  ggeenneerraallllyy  pprreeffeerrrreedd  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  rraappiiddllyy..  IInnddeeeedd,,  aass  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  66,,  PPaacciiffiicc  
ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  ffeellll  aabboouutt  2266%%  bbeettwweeeenn  11999933  aanndd  11999966,,  wwhhiillee  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  ggrreeww  bbyy  oovveerr  5500%%..  



TTAABBLLEE  66——FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  PPrroodduuccttiioonn  bbyy  SSppeecciieess  ((ttoonnnneess))  
  11999933  11999966**  %%  CChhaannggee  
PPaacciiffiicc  1111,,443355  88,,445500  --2266..11  
AAttllaannttiicc  1111,,330000  1177,,005500  ++5500..99  
TToottaall  2222,,773355  2255,,550000  ++1122..22  
**TThhee  11999966  eessttiimmaattee  iinncclluuddeess  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  33  nnoonn  BBCCSSFFAA  ffaarrmmss  pplluuss  tthhee  BBCCSSFFAA  ffaarrmm  ttoottaall  iinn  tthhee  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy..SSoouurrccee::  
KKeennnneeyy  ((11999966));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess....  
  
DD..  PPRROODDUUCCTT  FFOORRMM,,  MMAARRKKEETT  DDEESSTTIINNAATTIIOONN,,  AANNDD  MMAARRKKEETT  SSHHAARREE  
TTrraaddiittiioonnaallllyy  tthhee  bbuullkk  ooff  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  hhaass  bbeeeenn  mmaarrkkeetteedd  ffrreesshh,,  hheeaadd--oonn..  VVeerryy  lliittttllee  iiss  
iinntteennttiioonnaallllyy  ffrroozzeenn..  IInn  11999911,,  aann  eessttiimmaatteedd  9955%%  ooff  ttoottaall  pprroodduuccttiioonn  wwaass  ssoolldd  ffrreesshh,,  hheeaadd--oonn;;  tthhee  
bbaallaannccee  hheeaadd--ooffff  oorr  ffiilllleetteedd..  RReecceennttllyy,,  hhoowweevveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  sshhiifftt  ttoo  vvaalluuee--aaddddeedd  pprroodduuccttss,,  
pprriimmaarriillyy  ffiilllleettss,,  iinn  bbootthh  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  ffoorrmmss..  AAppppaarreennttllyy  tthhiiss  sshhiifftt  iiss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  aa  ddeemmaanndd  ffoorr  mmoorree  
ccoonnssuummeerr  ffrriieennddllyy,,  ttaabbllee--rreeaaddyy  sseeaaffoooodd  pprroodduuccttss  bbyy  UUSS  bbuuyyeerrss..  
IInn  11999955,,  aann  eessttiimmaatteedd  1155%%  ooff  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn,,  bbyy  wweeiigghhtt,,  wwaass  pprroocceesssseedd  iinnttoo  vvaalluuee--aaddddeedd  
pprroodduuccttss  aanndd  mmaarrkkeetteedd  iinnttoo  tthhee  UUSS..66  WWhhiillee  tthhiiss  rreepprreesseennttss  aann  iinnccrreeaassee  iinn  vvaalluuee--aaddddeedd  pprroocceessssiinngg  ffoorr  BB..CC..  ggrroowweerrss  
ssiinnccee  11999911,,  iitt  ssttiillll  iiss  mmuucchh  lleessss  tthhaann  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  CChhiilleeaann  pprroodduuccttiioonn,,  aa  mmaajjoorr  ssoouurrccee  ooff  ccoommppeettiittiioonn  ttoo  BB..CC..,,  
tthhaatt  iiss  vvaalluueedd--aaddddeedd..  IInn  11999955  aann  eessttiimmaatteedd  4400%%  ooff  CChhiilleeaann  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  eexxppoorrttss  wweerree  ssoolldd  iinn  vvaalluuee--aaddddeedd  
ffoorrmmss..77  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  pprroodduucceerrss  aarree  aatttteemmppttiinngg  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  sshhiifftt  iinn  bbuuyyeerrss’’  pprreeffeerreennccee  ffoorr  ccoonnssuummeerr--rreeaaddyy  
pprroodduuccttss  bbyy  ppllaacciinngg  mmoorree  eemmpphhaassiiss  oonn  sseeccoonnddaarryy  pprroocceessssiinngg..  HHoowweevveerr,,  bbeeccaauussee  ffiilllleettiinngg  iiss  aa  vveerryy  llaabboouurr--
iinntteennssiivvee  aaccttiivviittyy,,  tthheeyy  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  bbyy  tthhee  hhiigghh  llaabboouurr  ccoossttss  iinn  tthhiiss  pprroovviinnccee,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
ccoommppeettee  wwiitthh  CChhiilleeaann  pprroodduucceerrss  iinn  vvaalluuee--aaddddeedd  pprroodduucctt  ffoorrmmss..  SSoommee  BB..CC..  ccoommppaanniieess  aatttteemmpptt  ttoo  rreedduuccee  tthheeiirr  
pprroocceessssiinngg  ccoossttss  bbyy  sseennddiinngg  tthheeiirr  ssaallmmoonn  ttoo  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  ffoorr  ffiilllleettiinngg,,  wwhheerree  llaabboouurr  ccoossttss  aarree  lloowweerr  tthhaann  iinn  
BB..CC..88  
TThhee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  rreelliieess  hheeaavviillyy  oonn  eexxppoorrtt  mmaarrkkeettss  ffoorr  iittss  ssaalleess..  IInn  11999955,,  aallmmoosstt  8844%%  ooff  
BB..CC..’’ss  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  wwaass  eexxppoorrtteedd,,  pprriimmaarriillyy  ttoo  tthhee  UU..SS..  aanndd  ttoo  aa  mmuucchh  lleesssseerr  eexxtteenntt  JJaappaann  aanndd  ootthheerr  
AAssiiaann  ccoouunnttrriieess..  TThhee  CCaannaaddiiaann  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett  aaccccoouunntteedd  ffoorr  1166%%  ooff  ttoottaall  BB..CC..  ssaalleess..  
AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  77,,  tthhee  PPaacciiffiicc  NNoorrtthhwweesstt  aanndd  CCaalliiffoorrnniiaa  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  UU..SS..  ssaalleess..  CCaalliiffoorrnniiaa  iiss  
tthhee  llaarrggeesstt  ssiinnggllee  mmaarrkkeett  ddeessttiinnaattiioonn  ffoorr  BB..CC..  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn..  SSiimmiillaarrllyy,,  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  
mmaajjoorriittyy  ooff  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett  ssaalleess..  AAllmmoosstt  1111%%  ooff  BB..CC..  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn  wwaass  ssoolldd  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinnccee..  



TTaabbllee  77——GGeeooggrraapphhiicc  MMaarrkkeett  DDeessttiinnaattiioonn  ooff  BBCC  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  SSaalleess  11999922  aanndd  11999955    ((%%  ooff  TToottaall  PPrroodduuccttiioonn))  
    11999922  11999966**  %%  CChhaannggee  
CCAANNAADDAA  
  BB..CC..  55..88  1100..99  
  OOtthheerr  PPrroovviinncceess  99..55  55..66  
  SSuubbttoottaall  1155..33  1166..55  ++11..22  
UUNNIITTEEDD  SSTTAATTEESS  
  PPaacciiffiicc  NNoorrtthhwweesstt  1188..55  1199..44  
  CCaalliiffoorrnniiaa  2255..66  3311..77  
  CCeennttrraall//MMoouunnttaaiinn  1188..33  1155..55  
  AAttllaannttiicc  1133..77  22..00  
  SSuubbttoottaall  7766..11  6688..66  --77..55  
JJAAPPAANN,,  OOTTHHEERRAASSIIAANN  88..66  1144..99  ++66..33  
TToottaall    110000..00  110000..00  
11999922  BB..CC..  PPrroodduuccttiioonn  ==  1177,,550000  ttoonnnneess..  11999955  BB..CC..  PPrroodduuccttiioonn  ==  2233,,882222  ttoonnnneess..  SSoouurrccee::  KKeennnneeyy,,  ((11999966))..  
  
WWhhiillee  tthhee  UU..SS..  rreemmaaiinnss  tthhee  llaarrggeesstt  mmaarrkkeett  ffoorr  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn,,  iitt  hhaass  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ccoommppeettiittiivvee..  BBootthh  
CChhiillee  aanndd  NNoorrwwaayy  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  tthheeiirr  ssaalleess  iinnttoo  tthhee  UU..SS..  mmaarrkkeett,,  eerrooddiinngg  BB..CC..’’ss  sshhaarree  mmoosstt  nnoottaabbllyy  iinn  cceennttrraall  
aanndd  eeaasstteerrnn  mmaarrkkeettss..  BB..CC..  pprroodduucceerrss  hhaavvee  llooookkeedd  iinnccrreeaassiinnggllyy  ttoo  JJaappaann  aanndd,,  ttoo  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt,,  ttoo  CChhiinnaa  aanndd  KKoorreeaa  
ttoo  ooffffsseett  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  lloossss  ooff  mmaarrkkeett  sshhaarree  iinn  tthhee  UU..SS..  EEvveenn  iinn  tthhoossee  mmaarrkkeettss,,  hhoowweevveerr,,  BB..CC..  
pprroodduucceerrss  aarree  ffaacciinngg  ssttrroonngg  ccoommppeettiittiioonn..  CChhiillee  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  hhaass  bbeeeenn  mmoorree  ssuucccceessssffuull  tthhaann  CCaannaaddiiaann  pprroodduucceerrss  iinn  
eessttaabblliisshhiinngg  iittsseellff  iinn  tthhee  llaarrggee  JJaappaanneessee  sseeaaffoooodd  mmaarrkkeett..  FFoorr  eexxaammppllee,,  wwhhiillee  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  eexxppoorrttss  ttoo  JJaappaann  
ggrreeww  bbyy  11,,000000  ttoonnnneess  bbeettwweeeenn  11999933  aanndd  11999955,,  CChhiilleeaann  eexxppoorrttss  ttoo  JJaappaann  ggrreeww  bbyy  2233,,000000  ttoonnnneess..99  
OOvveerraallll,,  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa’’ss  sshhaarree  ooff  wwoorrlldd  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ddeecclliinniinngg  ssiinnccee  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss..  
TTaabbllee  88  sshhoowwss  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn  bbyy  ccoouunnttrryy  ffoorr  11998888  aanndd  11999955..    WWhhiillee  BB..CC..’’ss  pprroodduuccttiioonn  iinnccrreeaasseedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy,,  
tthhee  1177,,000000  ttoonnnnee  iinnccrreeaassee  iinn  BB..CC..  iiss  rreellaattiivveellyy  mmiinnoorr  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  117700,,000000  ttoonnnnee  iinnccrreeaassee  iinn  NNoorrwwaayy,,  112233,,000000  
ttoonnnnee  iinnccrreeaassee  iinn  CChhiillee,,  aanndd  4477,,000000  ttoonnnnee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  UU..KK..  oovveerr  tthhaatt  ppeerriioodd..  BByy  11999955  BB..CC..’’ss  mmaarrkkeett  sshhaarree  hhaadd  
ffaalllleenn  ttoo  44..33%%..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  99,,  tthhiiss  iiss  BB..CC..’’ss  lloowweesstt  mmaarrkkeett  sshhaarree  oovveerr  tthhee  eennttiirree  11998888--9955  ppeerriioodd——aallmmoosstt  
4400%%  lleessss  tthhaann  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa’’ss  ppeeaakk  mmaarrkkeett  sshhaarree  ooff  66..88%%  iinn  11999911..  
  
  
  
  
  
  
99  KKeennnneeyy  ((11999966))



TTAABBLLEE  88——WWoorrlldd  PPrroodduuccttiioonn  ooff  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn,,  11998888  aanndd  11999955  
  
                11998888  PPrroodduuccttiioonn                11999955  PPrroodduuccttiioonn  
  ‘‘000000  ttoonnnneess  %%  sshhaarree  ‘‘000000  ttoonnnneess  %%  sshhaarree  
NNoorrwwaayy  8800..33  5577..55  225511..00  4455..55  
CChhiillee  33..11  22..22  112266..33  2222..99  
UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  1177..66  1122..66  6655..00  1111..88  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  66..66  44..77  2233..88  44..33    
IIrreellaanndd  44..22  33..00  1166..00  22..99  
EEaasstteerrnn  CCaannaaddaa  33..33  22..44  1144..77  22..77  
UUnniitteedd  SSttaatteess  22..00  11..44  1144..77  22..77  
JJaappaann  1144..11  1100..11  1144..11  22..55  
FFaaeerrooee  IIssllaannddss  33..44  22..44  1122..44  22..22  
OOtthheerr  CCoouunnttrriieess  55..11  33..77  1133..99  22..55  
TToottaall  113399..77  110000  555511..99  110000  
SSoouurrccee::  PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee  ((11999933));;  KKeennnneeyy  ((11999966))..  
  
TTAABBLLEE  99——BB..CC..’’ss  SShhaarree  ooff  WWoorrlldd  MMaarrkkeett  PPrroodduuccttiioonn  ooff  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  11998888  aanndd  11999966  
  
                  BBCC  PPrroodduuccttiioonn                    WWoorrlldd  PPrroodduuccttiioonn    
  ttoonnnneess  %%    ttoonnnneess  
11998888  66,,559900  44..77  113399,,668800  
11998899  1111,,888833  55..77  220099,,770000    
11999900  1133,,551122  44..77  228866,,555500  
11999911  2211,,331188  66..88  331111,,447755  
11999922  1177,,550066  55..77  330066,,882222  
11999933  2222,,776655  66..11  337700,,996666  
11999944  2200,,338899  44..66  444488,,441177  
11999955  2233,,882222  44..33  555511,,991111    
SSoouurrccee::  PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee  ((11999933))  aanndd  KKeennnneeyy  ((11999966))..  
  



EE..  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  SSTTRREENNGGTTHHSS  AANNDD  WWEEAAKKNNEESSSSEESS  OOFF  BBCC  FFAARRMMEEDD  SSAALLMMOONN  IINNDDUUSSTTRRYY  
TThhee  BB..CC..  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  hhaass  sseevveerraall  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  tthhaatt  bbeeaarr  oonn  iittss  ccoommppeettiittiivveenneessss  wwiitthh  
ootthheerr  pprroodduucciinngg  rreeggiioonnss..  
TThhee  mmaajjoorr  ssttrreennggtthhss  ooff  tthhee  BB..CC..  iinndduussttrryy  aarree  iittss  llooccaattiioonn,,  eexxcceelllleenntt  ggrroowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee..  
BBeeccaauussee  ooff  iittss  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  llaarrggee  aanndd  ggrroowwiinngg  UU..SS..  mmaarrkkeett,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  UU..SS..  wweessttccooaasstt,,  tthhee  BB..CC..  iinndduussttrryy  
ffaacceess  lloowweerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoossttss  tthhaann  iittss  pprriinncciippaall  ccoommppeettiittoorrss..  TThhee  BB..CC..  iinndduussttrryy  aallssoo  hhaass  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
aaddvvaannttaaggeess  iinn  sseerrvviinngg  tthhee  eemmeerrggiinngg  AAssiiaann  mmaarrkkeettss..  TThhee  iinnccrreeaassiinnggllyy  eeffffiicciieenntt  aaiirr  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  VVaannccoouuvveerr  aanndd  
AAssiiaann  PPaacciiffiicc  RRiimm  ccoouunnttrriieess  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  BB..CC..  bbeeiinngg  sseevveerraall  hhoouurrss  cclloosseerr  iinn  ttrraavveell  ttiimmee,,  ggiivviinngg  BB..CC..  pprroodduucceerrss  
ssoommee  aaddvvaannttaaggeess  iinn  tteerrmmss  ooff  ddeelliivveerriinngg  ffrreesshh  pprroodduucctt  wwiitthh  lloonnggeerr  sshheellff  lliiffee  ttoo  tthhiiss  mmaarrkkeett..  
BB..CC..  hhaass  eexxcceelllleenntt  ggrroowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  bbootthh  AAttllaannttiicc  aanndd  cchhiinnooookk  ssaallmmoonn,,  wwiitthh  aann  aabbuunnddaannccee  ooff  ppootteennttiiaall  ssiitteess..  
TThheerree  iiss,,  ccoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  wweellll  bbeeyyoonndd  ccuurrrreenntt  lleevveellss  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  
ttoo  mmoovvee  ttoo  hhiigghheerr  ccoosstt  llooccaattiioonnss..  
FFiinnaallllyy,,  tthhee  BB..CC..  iinndduussttrryy  hhaass  tthhee  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee,,  sskkiilllleedd  llaabboouurr  ffoorrccee  aanndd  ssaalleess  ccaappaacciittyy  ttoo  eennaabbllee  iitt  ttoo  
ccoommppeettee  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  ootthheerr  ssuupppplliieerrss..  
TThhee  pprriinncciippaall  wweeaakknneesssseess  ooff  tthhee  BB..CC..  iinndduussttrryy  aarree  ffaaccttoorrss  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  hhiigghheerr  ccoossttss..  LLaabboouurr  aanndd  ffeeeedd  ccoossttss  aarree  
ccoonnssiiddeerraabbllyy  hhiigghheerr  tthhaann  iinn  CChhiillee,,  BB..CC..’’ss  pprriinncciippaall  ccoommppeettiittoorr  iinn  tthhee  UU..SS..  aanndd  JJaappaanneessee  mmaarrkkeettss..  WWhhiillee  BB..CC  hhaass  
iinnvveesstteedd  iinn  mmoorree  mmeecchhaanniizzeedd  pprroocceesssseess  ttoo  ooffffsseett  tthhee  llaabboouurr  ccoosstt  ddiissaaddvvaannttaaggee,,  aa  ddiiffffeerreennttiiaall  iinn  ffeeeedd  ccoosstt  ssttiillll  
rreemmaaiinnss..  FFeeeedd  iiss  tthhee  ssiinnggllee  llaarrggeesstt  ccoosstt  ffaaccttoorr  iinn  ggrrooww--oouutt  ooppeerraattiioonnss..  
AAllssoo,,  wwhhiillee  BB..CC..  hhaass  aacchhiieevveedd  ssoommee  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  iitt  hhaass  nnoott  ddoonnee  ssoo  ttoo  tthhee  ssaammee  eexxtteenntt  aass  iittss  
mmaajjoorr  ccoommppeettiittoorrss,,  wwhheerree  oouuttppuutt  lleevveellss  aarree  mmuucchh  hhiigghheerr..  TThhiiss  hhaass  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  ggrrooww--oouutt,,  pprroocceessssiinngg,,  
mmaarrkkeettiinngg  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoossttss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  llaarrggee  pprroodduucciinngg  ccoouunnttrriieess..  
  
FF..  FFIINNAANNCCIIAALL  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  
TThhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  ppeerrffoorrmmeedd  ppoooorrllyy  iinn  tthhee  llaattee  11998800ss  aanndd  eeaarrllyy  9900ss  dduuee  ttoo  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  ccoossttss  aanndd  
ffaalllliinngg  ssaallmmoonn  pprriicceess..  TThhiiss  lleedd  ttoo  wwiiddeesspprreeaadd  bbuussiinneessss  ffaaiilluurreess  aanndd  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  ssmmaalllleerr  ffiirrmmss..  
WWiitthh  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ssccaallee  aanndd  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  aaccttiivviittyy  ssiinnccee  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss,,  ffiinnaanncciiaall  ppeerrffoorrmmaannccee  hhaass  sstteeaaddiillyy  
iimmpprroovveedd..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1100,,  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ggrroossss  iinnccoommee  ((pprrooffiittss  bbeeffoorree  ddeepprreecciiaattiioonn,,  iinntteerreesstt  aanndd  ttaaxxeess))  
iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  $$1155..77  mmiilllliioonn  iinn  11999933  ttoo  oovveerr  $$3300  mmiilllliioonn  iinn  11999955  aanndd  11999966..  TThheerree  wwaass  aa  sslliigghhtt  ddeecclliinnee  bbeettwweeeenn  
11999955  aanndd  11999966,,  dduuee  pprriimmaarriillyy  ttoo  lloowweerr  wwoorrlldd  pprriicceess..  



TTAABBLLEE  1100——FFiinnaanncciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  BB..CC..  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  IInndduussttrryy  (($$  MMiilllliioonn))  
  
    11999933  11999955  11999966  
TToottaall  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  RReevveennuueess::    116688..99  116677..22  
  SSeelllliinngg  EExxppeennsseess::    ((66..11))  ((66..11))  
TToottaall  RReevveennuueess  NNeett  ooff  SSeelllliinngg  EExxppeennssee::    116622..88  116611..11  
  OOppeerraattiinngg  CCoossttss  ((NNeett  ooff  ootthheerr  rreevveennuueess))::    ((112200..00))  ((112200..55))  
GGrroossss  MMaarrggiinn::    4422..88  4400..66  
  GGeenneerraall  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  EExxppeennsseess::    ((1100..77))  ((99..33))  
IINNCCOOMMEE  ((bbeeffoorree  ddeepprreecciiaattiioonn,,  iinntteerreesstt  aanndd  ttaaxxeess))::  1155..77  3322..11  3311..33  
SSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977))..  
  
TThhee  iinnccrreeaasseedd  pprrooffiittaabbiilliittyy  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  hhaass  bbeeeenn  dduuee  ttoo  lloowweerr  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  aanndd  mmoorree  eeffffiicciieenntt  ooppeerraattiioonnss..  AA  
mmaajjoorr  ffaaccttoorr  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  hhaass  bbeeeenn  aa  sshhiifftt  ttoo  mmoorree  mmeecchhaanniizzeedd  ooppeerraattiioonnss  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  llaabboouurr  
pprroodduuccttiivviittyy..  IInn  11999933,,  tthhee  aavveerraaggee  ffiixxeedd  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  ppeerr  uunniitt  ooff  pprroodduuccttiioonn  wwaass  $$11,,117788//ttoonnnnee..  TThhaatt  hhaadd  
iinnccrreeaasseedd  ttoo  $$11,,883355//ttoonnnnee  bbyy  11999955,,  aanndd  ttoo  $$22,,008811//ttoonnnnee  bbyy  11999966..  LLaabboouurr  rreeqquuiirreemmeennttss  ppeerr  uunniitt  ooff  pprroodduuccttiioonn  
hhaavvee  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy  ddeeccrreeaasseedd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  ggrrooww--oouutt  ooppeerraattiioonnss,,  wwiitthh  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  oovveerr  1155%%  oovveerr  tthhee  ppaasstt  
tthhrreeee  yyeeaarrss..  
OOtthheerr  ffaaccttoorrss  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  lloowweerr  ccoossttss  iinncclluuddee  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  ssmmoolltt  ccoossttss..  IInn  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss  tthheerree  wwaass  aa  
sshhoorrttaaggee  ooff  ssmmoollttss,,  ccaauussiinngg  uuppwwaarrdd  pprreessssuurree  oonn  pprriicceess..  WWiitthh  eexxppaannddeedd  hhaattcchheerryy  ccaappaacciittyy,,  ssmmoolltt  pprriicceess  hhaavvee  ccoommee  
ddoowwnn..  TThhee  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee  tthhaatt  tthhee  iinndduussttrryy  hhaass  aacchhiieevveedd  hhaavvee  aallssoo  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  lloowweerr  ccoossttss..  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
ccoossttss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  hhaavvee  ffaalllleenn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  sshhiifftt  ttoo  AAttllaannttiiccss,,  wwiitthh  tthheeiirr  hhiigghheerr  yyiieellddss  aanndd  ggrroowwiinngg  
ddeennssiittyy,,  hhaass  sseerrvveedd  ttoo  rreedduuccee  ccoossttss  aanndd  iinnccrreeaassee  pprrooffiittaabbiilliittyy..  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreedduuccttiioonn  iinn  ccoossttss,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  sshhiifftt  ttoo  hhiigghheerr  vvaalluueedd  pprroodduuccttss..  TThheessee  
ggeenneerraattee  mmoorree  rreevveennuueess  ffoorr  tthhee  iinndduussttrryy  bbuutt  tthheeyy  aallssoo  ggiivvee  rriissee  ttoo  aaddddiittiioonnaall  ccoossttss..  TThhee  nneett  
eeffffeecctt  oonn  pprrooffiittaabbiilliittyy  iiss  nnoott  yyeett  cclleeaarr..



GG..  RROOLLEE  OOFF  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  
TThhee  pprroovviinncciiaall  aanndd  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ggeenneerraallllyy  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy..  IInn  tthhee  
eeaarrllyy  yyeeaarrss  ooff  iittss  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthheerree  wwaass  ddiirreecctt  ssuuppppoorrtt  ((ggrraannttss  aanndd  llooaann  pprrooggrraammss))  ttoo  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  
aass  wweellll  aass  eexxtteennssiivvee  ggoovveerrnnmmeenntt--ffuunnddeedd  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  
IInn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  mmuucchh  rreedduucceedd..  TThheerree  aarree  nnoo  ddiirreecctt  ggrraannttss  oorr  llooaann  pprrooggrraammss  aavvaaiillaabbllee  
ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy..  TThhee  oonnllyy  ggoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  ddiirreeccttllyy  bbeenneeffiitt  ffrroomm  iiss  
iinnvveessttmmeennttss  tthhrroouugghh  tthhee  VVeennttuurree  CCaappiittaall  CCoorrppoorraattiioonn——aann  eennttiittyy  tthhaatt  pprroovviiddeess  ttaaxx  ccrreeddiittss  ttoo  iinnvveessttoorrss..  SSuucchh  
iinnvveessttmmeennttss  ttoottaalllleedd  $$22..55  mmiilllliioonn  iinn  11999966  yyiieellddiinngg  ttaaxx  ccrreeddiitt  bbeenneeffiittss  ooff  ssoommee  $$775500,,000000..  NNoo  iinnvveessttmmeennttss  tthhrroouugghh  
tthhiiss  ccoorrppoorraattiioonn  aarree  eexxppeecctteedd  iinn  11999977..  
IInnddiirreeccttllyy,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttiillll  ssuuppppoorrttss  tthhee  iinndduussttrryy  tthhrroouugghh  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprroommoottiioonn,,  ffiinnaanncciiaall  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  iinndduussttrryy  aassssoocciiaattiioonnss,,  aanndd  uunnrreeccoovveerreedd  rreegguullaattoorryy  ccoossttss..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1111,,  tthheessee  wweerree  
eessttiimmaatteedd  ttoo  ttoottaall  $$44..0055  mmiilllliioonn  iinn  11999966,,  oorr  rroouugghhllyy  22..44%%  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ssaalleess..  TThhiiss  ccoommppaarreess  
ttoo  aann  eessttiimmaatteedd  aavveerraaggee  lleevveell  ooff  ssuuppppoorrtt  ooff  88%%  ooff  ffaarrmm  rreevveennuueess  iinn  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  iinndduussttrriieess  iinn  BB..CC..1100  IItt  iiss  aallssoo  
ccoonnssiiddeerraabbllyy  bbeellooww,,  iinn  bbootthh  ppeerrcceennttaaggee  aanndd  aabbssoolluuttee  ddoollllaarr  tteerrmmss,,  tthhee  lleevveell  ooff  ssuuppppoorrtt  ddiirreeccttllyy  aanndd  iinnddiirreeccttllyy  
pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ssaallmmoonn  ffiisshhiinngg  sseeccttoorr  tthhrroouugghh,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ssaallmmoonniidd  eennhhaanncceemmeenntt  pprrooggrraamm,,  
ffiisshheerriieess  rreegguullaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssmmaallll  ccrraafftt  hhaarrbboouurrss  aanndd  ootthheerr  sseerrvviicceess  oorr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  
  
TTAABBLLEE  1111——IInnddiirreecctt  GGoovveerrnnmmeenntt  SSuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  BB..CC..  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  IInndduussttrryy  11999966  (($$  MMiilllliioonnss))  
  
FFEEDDEERRAALL  GGOOVVEERRNNMMEENNTT    
  FFiisshheerriieess  &&  OOcceeaannss  ((DDFFOO))  
  --  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  RReesseeaarrcchh  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  PPrroommoottiioonn    22..55  
PPRROOVVIINNCCIIAALL  GGOOVVEERRNNMMEENNTT    
  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  
  --  AAqquuaaccuullttuurree  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall  FFiisshheerriieess  BBrraanncchh    11..1166  
  --  PPaarrttnneerrss  iinn  PPrrooggrreessss      ..0066  
  
  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  &&  PPaarrkkss  
  --  BBCC  LLaannddss      ..11  
  --  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt      ..2233  
TTOOTTAALL      44..0055  
  
SSoouurrccee::  BBaasseedd  oonn  eessttiimmaatteess  ffrroomm  DDFFOO,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd;;  aanndd  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  LLaannddss  &&  PPaarrkkss..  

  
WWhhiillee  tthhee  iinnddiirreecctt  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  
rreegguullaattoorryy  ppoolliicciieess  hhaavvee  hhaadd  tthhee  ooppppoossiittee  eeffffeecctt..  TThhee  mmoorraattoorriiuumm  tthhaatt  tthhee  BB..CC..  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  iimmppoosseedd  oonn  nneeww  
lleeaasseess  hhaass  rreessttrriicctteedd  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  lleedd  ttoo  hhiigghheerr  tthhaann  ooppttiimmaall  ddeennssiittiieess  aatt  eexxiissttiinngg  ssiitteess  aanndd  lleessss  tthhaann  
ooppttiimmaall  ffaalllloowwiinngg  ooff  ssiitteess..  UUnncceerrttaaiinnttyy  oovveerr  ffuuttuurree  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ccooaassttaall  ppllaannnniinngg  pprroocceesssseess  hhaass  aallssoo  aaddvveerrsseellyy  
aaffffeecctteedd  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinndduussttrryy..1111  
  
IIIIII..  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS  
SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittyy  ccaann  hhaavvee  bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss..  TThhee  ppoossiittiivvee  iimmppaaccttss  ddeerriivvee  ffrroomm  
ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  iinnccoommee  tthhaatt  ggeenneerraatteess..  NNeeggaattiivvee  iimmppaaccttss  ccaann  ooccccuurr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ssaalleess  hhaavvee  oonn  mmaarrkkeett  pprriicceess  ffoorr  wwiilldd  ssaallmmoonn  aanndd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  bbiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  
tthhaatt  ffaarrmmiinngg  ssaallmmoonn  hhaass  oonn  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess——ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg,,  
ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommiieess,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm,,  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy  uussee,,  bbooaattiinngg——tthhaatt  ddeeppeenndd  oonn  tthheemm..  TThhee  nnaattuurree,,  



eexxtteenntt  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ccuurrrreenntt  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ooppeerraattiioonnss  aarree  
ddiissccuusssseedd  bbeellooww..  
  
AA..  IIMMPPAACCTTSS  FFRROOMM  FFAARRMMEEDD  SSAALLMMOONN  PPRROODDUUCCTTIIOONN  AANNDD  SSAALLEESS  
TThhee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ssaallee  ooff  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ggeenneerraatteedd  aann  eessttiimmaatteedd  $$116677..22  mmiilllliioonn  iinn  rreevveennuueess  iinn  11999966..1122  AAss  
nnootteedd  eeaarrlliieerr,,  tthheessee  ggeenneerraatteedd  aa  ggrroossss  iinnccoommee  ((pprrooffiitt  bbeeffoorree  ddeepprreecciiaattiioonn,,  iinntteerreesstt  aanndd  iinnccoommeess  ttaaxxeess))  ooff  $$3311..33  
mmiilllliioonn..  TThhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  rreevveennuueess  ppaaiidd  ffoorr  ooppeerraattiinngg,,  ssaalleess  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoossttss,,  aass  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1122..  TThhee  
ooppeerraattiinngg,,  ssaalleess  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoossttss  iinncclluuddee  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  llaabboouurr  aanndd  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess,,  
ggiivviinngg  rriissee  ttoo  tthhee  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  iinnccoommee  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss,,  aass  ddiissccuusssseedd  bbeellooww..  
  
TTaabbllee  1122——11999966  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  RReevveennuueess  aanndd  IInnccoommee//EExxppeennddiittuurree  BBrreeaakkddoowwnn**  (($$  MMiilllliioonnss))    
  
TTOOTTAALL  FFAARRMMEEDD  SSAALLMMOONN  RREEVVEENNUUEESS      116677..22  
OOppeerraattiinngg  EExxppeennsseess  
  HHaattcchheerryy      1199..77  
  GGrrooww--OOuutt      8855..66  
  HHaarrvveessttiinngg      66..66  
  PPrroocceessssiinngg      1177..11  
  SShhiippppiinngg      22..66  
  LLeessss  OOtthheerr  RReevveennuueess;;      ((1111..11))  
  NNeett  OOppeerraattiinngg  EExxppeennsseess::      112200..55  
OOtthheerr  EExxppeennsseess  
  SSaalleess      66..11  
  AAddmmiinniissttrraattiioonn      99..33  
  TToottaall  OOtthheerr::      1155..44  
OOtthheerr  EExxppeennsseess      113355..99  
IInnccoommee  ((BBeeffoorree  DDeepprreecciiaattiioonn,,  IInntteerreesstt  &&  IInnccoommee  TTaaxxeess))    3311..33  
**BBaasseedd  oonn  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy  ooff  BBCCSSFFAA  mmeemmbbeerr  ccoommppaanniieess..  EExxcclluuddeess  rreevveennuueess  aanndd  
eexxppeennddiittuurree  ffoorr  33  nnoonn  BBCCSSFFAA  ffiirrmmss,,  wwhhiicchh  aaccccoouunntt  ffoorr  66%%  ooff  ttoottaall  BB..CC..  pprroodduuccttiioonn..    SSoouurrccee::  
CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977))..  



DDiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaacctt  
FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  rreeffeerr  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ((PPYY))  ooff  eemmppllooyymmeenntt  
((ii..ee..  nnuummbbeerr  ooff  jjoobbss  aaddjjuusstteedd  ttoo  ffuullll  ttiimmee  eeqquuiivvaalleenntt))  iinn  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaannyy  ooppeerraattiioonnss  aanndd  iinn  tthhee  
hhaattcchheerryy,,  ggrrooww--oouutt,,  hhaarrvveessttiinngg,,  mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ssaalleess  aaccttiivviittyy  ooff  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  
ccoommppaanniieess..  DDiirreecctt  iimmppaaccttss  eexxcclluuddee  eemmppllooyymmeenntt  iinn  ccoommppaanniieess  ssuuppppllyyiinngg  ggooooddss  ((ee..gg..,,  ffeeeedd  aanndd  eeqquuiippmmeenntt))  oorr  
sseerrvviicceess  nnoott  iinnvvoollvviinngg  tthhee  hhaannddlliinngg  ooff  lliivvee  ffiisshh  ((ee..gg..,,  ffrreeiigghhtt))..  
IInn  TTaabbllee  1133,,  tthhee  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  ffrroomm  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  ddeeffiinneedd  iinn  tthhiiss  mmaannnneerr,,  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  11999933  aanndd  
11999966..  TToottaall  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  11,,114422  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  iinn  11999966,,  aa  sslliigghhtt  iinnccrreeaassee  ffrroomm  11999933..  
EEmmppllooyymmeenntt  iinn  ggrrooww--oouutt  ooppeerraattiioonnss  hhaass  aaccttuuaallllyy  ffaalllleenn,,  bbuutt  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  ooffffsseett  bbyy  ggrroowwtthh  iinn  pprroocceessssiinngg  aanndd  
ttrraannssppoorrtt  jjoobbss..  OOvveerraallll,,  eemmppllooyymmeenntt  ppeerr  uunniitt  ooff  pprroodduuccttiioonn  hhaass  ffaalllleenn,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  iinnccrreeaassiinnggllyy  mmeecchhaanniizzeedd  
nnaattuurree  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss..  
MMoosstt  ooff  tthhee  jjoobbss  iinn  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  aarree  ffuullll  ttiimmee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  yyeeaarr--rroouunndd  nnaattuurree  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss..  
HHoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  ssoommee  ppaarrtt--ttiimmee  aanndd  ccaassuuaall  jjoobbss..  AAss  aa  rreessuulltt  tthheerree  aarree  mmoorree  ppeeooppllee  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  tthhaann  
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ssuuggggeesstt..  BBaasseedd  oonn  tthhee  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy,,  tthheerree  aarree  1166%%  mmoorree  
jjoobbss  tthhaann  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ddiirreeccttllyy  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  iinndduussttrryy..  
  
TTaabbllee  1133——SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  DDiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  
  11999933  11999966**  
HHaattcchheerryy  112266  112244  
GGrrooww--OOuutt  SSiitteess  552222  449966  
PPrroocceessssiinngg  226666      333322****  
TTrraannssppoorrtt  6633  7788  
SSeelllliinngg  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  9966  8877  
OOtthheerr    2255  
TToottaall  DDiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  11,,007733  11,,114422  
PPYYss  ppeerr  ttoonnnnee  ooff  ffiisshh  pprroodduucceedd  ..004477  ..004455  
**TThhee  11999966  eessttiimmaattee  iinncclluuddeess  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhrreeee  nnoonn--BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aass  wweellll  aass  tthhee  BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCooooppeerrss  &&  
LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy..****EExxcclluuddeess  eemmppllooyymmeenntt  aatt  tthhee  rreecceennttllyy  ccoommpplleetteedd  EEnnggeellwwoooodd  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  wwhhiicchh  bbeeggaann  ooppeerraattiinngg  iinn        DDeecceemmbbeerr  
11999966  aanndd  eemmppllooyyss  aabboouutt  4400  ppeeooppllee..SSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess....  
  
TTaabblleess  1144  aanndd  1155  sshhooww  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  llooccaattiioonn  ooff  eemmppllooyyeeee  rreessiiddeennccee..  AAss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  
TTaabblleess,,  mmuucchh  ooff  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  iiss  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  aanndd  CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy  aarreeaass..  IInnddeeeedd  aabboouutt  
5500%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  iiss  ffoorr  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  rreessiiddee  iinn  tthhee  CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  rreeggiioonnaall  ddiissttrriicctt..  TThheerree  
hhaass  bbeeeenn  aa  sshhiifftt  aawwaayy  ffrroomm  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  SSuunnsshhiinnee  CCooaasstt  aanndd  PPoowweellll  RRiivveerr  aarreeaa,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  sshhiifftt  iinn  tthhee  
llooccaattiioonn  ooff  pprroodduuccttiioonn  tthhaatt  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  
TTaabbllee  1144——DDiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  bbyy  CCoommmmuunniittyy  ((ppeerrssoonn  yyeeaarrss))  
  11999933  11999966**  
CCaammppbbeellll  RRiivveerr  227788  442255  
CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy  6622  111155  
TTooffiinnoo  6666  9988  
PPoorrtt  HHaarrddyy  4477  8844  
PPoorrtt  AAllbbeerrnnii  8800  6644  
UUcclluueelleett  2244  5566  
PPoowweellll  RRiivveerr  8855  3377  
PPoorrtt  MMccNNeeiillll  1177  2288****  
NNaannaaiimmoo  2255  1166  
SSeecchheelltt  8877  1144  
OOtthheerr  NNoonn--uurrbbaann  221155  113322  



GGrreeaatteerr  VVaannccoouuvveerr  aanndd  VViiccttoorriiaa  8877  7733  
TToottaall    11,,007733  11,,114422  
**TThhee  11999966  eessttiimmaattee  iinncclluuddeess  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhrreeee  nnoonn--BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aass  wweellll  aass  tthhee  BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss      iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCooooppeerrss  
&&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy..****EExxcclluuddeess  eemmppllooyymmeenntt  aatt  tthhee  rreecceennttllyy  ccoommpplleetteedd  EEnnggeellwwoooodd  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  wwhhiicchh  bbeeggaann  ooppeerraattiinngg  iinn        
DDeecceemmbbeerr  11999966  aanndd  eemmppllooyyss  aabboouutt  4400  ppeeooppllee..SSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess))..  
  
TTaabbllee  1155——DDiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  bbyy  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  ((ppeerrssoonn  yyeeaarrss))  
  11999933  11999966**  
AAllbbeerrnnii--CCllaayyooqquuoott  119922  222266  
CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  444466  558822  
MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn  8855  113300****  
NNaannaaiimmoo,,  CCoowwiicchhaann  &&  CCaappiittaall  3366  8822  
SSuunnsshhiinnee  CCooaasstt  &&  PPoowweellll  RRiivveerr  223311  6688  
GGrreeaatteerr  VVaannccoouuvveerr  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  &&  OOtthheerr  BBCC  8833  5544  
TToottaall  11,,007733  11,,114422  
**TThhee  11999966  eessttiimmaattee  iinncclluuddeess  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhrreeee  nnoonn--BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aass  wweellll  aass  tthhee  BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss      iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCooooppeerrss  
&&  LLyybbrraanndd  ssuurrvveeyy..****EExxcclluuddeess  eemmppllooyymmeenntt  aatt  tthhee  rreecceennttllyy  ccoommpplleetteedd  EEnnggeellwwoooodd  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  wwhhiicchh  bbeeggaann  ooppeerraattiinngg  iinn        
DDeecceemmbbeerr  11999966  aanndd  eemmppllooyyss  aabboouutt  4400  ppeeooppllee..SSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess....  
  
TThhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggeenneerraallllyy  hhiirreedd  ffrroomm  tthhee  llooccaall  aarreeaass..  IInn  mmoosstt  aassppeeccttss  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  ttuurrnnoovveerr  rraatteess  aarree  llooww  aanndd  
jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  hhiigghh..  TThhee  mmaajjoorr  ccoommppaanniieess  rreeppoorrtt  vveerryy  ssttaabbllee  wwoorrkk  ffoorrcceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  mmoorree  sseenniioorr  ppoossiittiioonnss..  
TTuurrnnoovveerr  ffoorr  eennttrryy  lleevveell  ppoossiittiioonnss,,  hhoowweevveerr,,  iiss  mmuucchh  hhiigghheerr..  TTuurrnnoovveerr  iiss  hhiigghheesstt  aatt  rreemmoottee  ggrrooww--oouutt  ssiitteess,,  bbeeccaauussee  
ooff  tthhee  lloonngg  sshhiiffttss  aatt  tthhoossee  ooppeerraattiioonnss..  
WWaaggeess  ffoorr  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  wwoorrkkeerrss  vvaarryy  bbyy  ppoossiittiioonn..  FFaarrmm  aanndd  hhaattcchheerryy  wwoorrkkeerrss  ggeenneerraallllyy  eeaarrnn  bbeettwweeeenn  $$99  aanndd  
$$1155  ppeerr  hhoouurr;;  pprroocceessssiinngg  eemmppllooyyeeeess  bbeettwweeeenn  $$99  aanndd  $$1122  ppeerr  hhoouurr;;  ssuuppeerrvviissoorryy  wwoorrkkeerrss  bbeettwweeeenn  $$1122  aanndd  $$2200  ppeerr  
hhoouurr;;  mmaannaaggeerriiaall  wwoorrkkeerrss  bbeettwweeeenn  $$1155  aanndd  $$2200  ppeerr  hhoouurr  aanndd  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  eexxcceessss  ooff  $$2200  ppeerr  hhoouurr..1133  IInn  
TTaabbllee  1166,,  tthhee  ttoottaall  wwaaggeess  aanndd  bbeenneeffiittss  eeaarrnneedd  bbyy  tthhoossee  ddiirreeccttllyy  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  aarree  sshhoowwnn..  TThheeyy  ttoottaalllleedd  
$$3333..88  mmiilllliioonn  iinn  11999933  aanndd  $$3366..66  mmiilllliioonn  iinn  11999966..  TThhee  aavveerraaggee  eeaarrnniinnggss  ppeerr  eemmppllooyyeeee  wweerree  bbeettwweeeenn  $$3311,,000000  aanndd  
$$3322,,000000  iinn  bbootthh  yyeeaarrss,,  rroouugghhllyy  eeqquuaall  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  eeaarrnniinnggss  aaccrroossss  aallll  iinndduussttrriieess  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..1144  
  
TTaabbllee  1166——WWaaggeess  aanndd  SSaallaarriieess  ffrroomm  DDiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  
  11999933  11999966**  
TToottaall  WWaaggeess  aanndd  BBeenneeffiittss  ((mmiilllliioonnss))  3333..88  3366..66**  
PPeerr  PPYY  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  3311,,550000  3322,,000000  
**IInncclluuddeess  eessttiimmaatteedd  wwaaggeess  aanndd  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aass  wweellll  aass  tthhee  BBCCSSFFAA  ffiirrmmss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  iinn  tthhee    CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  
ssttuuddyy..  SSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977));;  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  33  nnoonn--BBCCSSFFAA  ccoommppaanniieess....  
  
IInnddiirreecctt  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt,,  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  ggeenneerraatteedd  eemmppllooyymmeenntt  iinn  ootthheerr  iinndduussttrriieess  aass  
rreessuulltt  ooff  tthhee  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  iitt  ppuurrcchhaasseess..  
FFeeeedd  iiss  tthhee  ssiinnggllee  llaarrggeesstt  iinndduussttrryy  ppuurrcchhaassee,,  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  aallmmoosstt  4400%%  ooff  ttoottaall  pprroodduuccttiioonn  eexxppeennddiittuurreess  iinn  
11999966..1155  TThheerree  aarree  tthhrreeee  llaarrggee  ffeeeedd  ssuupppplliieerrss  iinn  tthhee  LLoowweerr  MMaaiinnllaanndd::  
••  EEwwooss  CCaannaaddaa  LLttdd..,,  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCuullttoorr  ggrroouupp  ooff  ccoommppaanniieess  bbaasseedd  iinn  FFiinnllaanndd..  
••  MMoooorree--CCllaarrkk,,  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ooff  BBPP  NNuuttrriittiioonn,,  aanndd  
••  PPrroo  FFoorrmm..  
TTwwoo  ooff  tthheessee  ssuupppplliieerrss  rreellyy  hheeaavviillyy  oonn  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ppuurrcchhaasseess  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  rreevveennuuee;;  ffoorr  tthhee  ootthheerr  ssuupppplliieerr,,  
ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ppuurrcchhaasseess  aarree  aa  mmiinnoorr  rreevveennuuee  ssoouurrccee..  EEwwooss  aanndd  MMoooorree--CCllaarrkk  ccoonnttrrooll  aapppprrooxxiimmaatteellyy  9900%%  ooff  tthhee  
ffiisshh  ffeeeedd  iinndduussttrryy..  



TThhee  iinndduussttrryy  aallssoo  rreelliieess  hheeaavviillyy  oonn  mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt,,  wwiitthh  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppuurrcchhaasseess  ooff  mmaarriinnee  ttoowwiinngg  aanndd  bbaarrggiinngg  
sseerrvviicceess,,  mmaarriinnee  ssuuppppllyy,,  bbooaattss,,  eennggiinneess  aanndd  rreellaatteedd  sseerrvviicceess..  SSuupppplliieerrss  ooff  mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  
ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  iinncclluuddee::  
••  AAlleerrtt  BBaayy  TToowwiinngg  aanndd  bbaarrggiinngg  
••  BBeeaavveerr  AAqquuaattiiccss,,  mmaarriinnee  ssuuppppllyy  
••  DDaaiiggllee  WWeellddiinngg,,  ccuussttoomm  aalluummiinniiuumm  bbooaatt  mmaannuuffaaccttuurreerr  
••  LLaarrsseenn  DDiieesseell,,  eennggiinnee  ssaalleess  aanndd  sseerrvviiccee,,  hhyyddrraauulliiccss,,  wweellddiinngg  
••  NNoorrtthh  IIssllaanndd  MMaarriinnee,,  mmaarriinnee  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess  
••  TTiiddeemmaarrkk  MMaarriinnee,,  aanncchhoorriinngg,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ttoowwiinngg  
••  VViicckk  EEnntteerrpprriisseess  LLttdd..,,  mmaarriinnee  iinndduussttrriiaall  eeqquuiippmmeenntt  
FFoorr  ffiivvee  ooff  tthheessee  ssuupppplliieerrss,,  ppuurrcchhaasseess  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  rreepprreesseennttss  bbeettwweeeenn  1100%%  aanndd  2255%%  ooff  rreevveennuueess..  FFoorr  tthhee  
mmaarriinnee  ttoowwiinngg  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoommppaanniieess,,  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  iiss  hhiigghheerr,,  bbeettwweeeenn  4455%%  aanndd  110000%%..1166  
MMaajjoorr  ssuupppplliieerrss  ttoo  tthhee  pprroocceessssiinngg  ppllaannttss  iinncclluuddee  ccoonnttaaiinneerrss  aanndd  bbooxx  mmaannuuffaaccttuurreerrss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  iinndduussttrryy  
rreepprreesseennttaattiivveess,,  aa  llaarrggee  pprroocceessssiinngg  ccoommppaannyy  ccaann  rreeqquuiirree  aass  mmaannyy  aass  oonnee  ttrruucckkllooaadd  ooff  SSttyyrrooffooaamm  bbooxxeess  ffoorr  eeaacchh  
ttwwoo  sshhiiffttss  ooff  pprroocceessssiinngg..  OOnnee  ooff  tthhee  pprroodduucceerrss  ooff  ccoonnttaaiinneerrss,,  AAqquuaa--PPaakk  SSttyyrroo  CCoonnttaaiinneerrss  ((AAqquuaa--PPaakk))  ffrroomm  
VVaannccoouuvveerr,,  ssttaarrtteedd  iinn  11998866  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  sseeccttoorr..    
AAqquuaa--PPaakk  iinn  VVaannccoouuvveerr  aanndd  NNoobbooccoo  PPrroodduuccttss  ((NNoobbooccoo))  iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  pprroodduuccee  SSttyyrrooffooaamm  bbooxxeess  ffoorr  tthhee  
aaqquuaaccuullttuurree  sseeccttoorr..  TTooggeetthheerr  tthhee  ccoommppaanniieess  eemmppllooyy  4488  ffuullll--ttiimmee  eemmppllooyyeeeess..  NNoobbooccoo  rreemmaaiinnss  110000%%  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  
aaqquuaaccuullttuurree  sseeccttoorr  bbuutt  AAqquuaa--PPaakk  hhaass  nnooww  ddiivveerrssiiffiieedd  iinnttoo  mmaannyy  ootthheerr  ppaacckkaaggiinngg  pprroodduuccttss..  AAmmoonngg  ootthheerr  pprroodduuccttss,,  
AAqquuaa--PPaakk  nnooww  ssuupppplliieess  ppaacckkaaggiinngg  mmaatteerriiaallss  ffoorr  sshhiippppiinngg  sseeaa  uurrcchhiinnss,,  ggeeoodduucckkss  aanndd  wwiilldd  mmuusshhrroooommss  ttoo  JJaappaann  aanndd  
ootthheerr  ccoouunnttrriieess..  AAqquuaa--PPaakk  aanndd  NNoobbooccoo  iinn  ttuurrnn  hhaavvee  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ssuupppplliieerrss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  BBuullllddoogg  BBaagg,,  aa  
sshheeeett  ppllaassttiicc  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  ssuupppplliieess  bbaaggss  ttoo  AAqquuaa--PPaakk  aanndd  NNoobbooccoo,,  aanndd  aallssoo  ttoo  tthhee  ffeeeedd  mmaannuuffaaccttuurreerrss  ffoorr  
ppaacckkaaggiinngg  ffeeeedd..    
CCaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  bbyy  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  ttoottaalllleedd  $$1166..44  mmiilllliioonn  iinn  11999966,,  aann  iinnccrreeaassee  ooff  oovveerr  3300%%  ffrroomm  
11999955..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1177,,  nneettss,,  ccaaggeess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  aaccccoouunntteedd  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess..  
MMaajjoorr  nneett  mmaannuuffaaccttuurreerrss  iinncclluuddee::  
••  CCaarrddss  AAqquuaaccuullttuurree  PPrroodduuccttss,,  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  nneettss,,  ccaaggeess  aanndd  mmoooorriinngg  ssyysstteemmss  
••  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  NNeett  LLoott,,  aa  nneett  ccaaggee  mmaannuuffaaccttuurreerr;;  aanndd  
••  QQuuaaddrraa  NNeett  SSeerrvviiccee,,  nneett  lloofftt  aanndd  rreellaatteedd  sseerrvviicceess..  
EEqquuiippmmeenntt  ssuupppplliieerrss  iinncclluuddee  MMccTTaavviisshh  WWeellddiinngg  wwhhiicchh  pprroodduucceess  aauuttoommaattiicc  ffeeeeddiinngg  mmaacchhiinneess..  OOtthheerr  ssuupppplliieerrss  
iinncclluuddee  PPRRAA  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  ffiisshh  ppuummppss  aanndd  SSeeaa  RR..  PPoowweerr,,  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  mmaarriinnee  
eeqquuiippmmeenntt  ssuupppplliieess..  
  
TTaabbllee  1177——BB..CC..  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  IInndduussttrryy  CCaammppiittaall  EExxppeennddiittuurreess  iinn  11999955  aanndd  11999966    ((‘‘000000ss))  
  
  11999955  11999966  
NNeettss  22,,553344  33,,334477  
CCaaggeess  22,,884444  33,,775500  
BBaarrggeess  888888  11,,117733  
BBooaattss  882266  11,,009911  
TTrruucckkss  5588  7777  
EEqquuiippmmeenntt  22,,882233  33,,772299  
BBuuiillddiinnggss  11,,223322  11,,662277  
OOtthheerr  11,,119955  11,,557799  
TToottaall  1122,,440000  1166,,337733  
SSoouurrccee::  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977))..  



CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  aanndd  tthhee  CCoolluummbbiiaa  PPaacciiffiicc  GGrroouupp  ccoonndduucctteedd  aa  ssuurrvveeyy  ooff  ttwweennttyy--ffoouurr  kkeeyy  ssuupppplliieerrss  ttoo  tthhee  
ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ffiirrmmss  lliisstteedd  aabboovvee..  EEaacchh  ssuupppplliieerr  pprroovviiddeedd  ddaattaa  oonn  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  tthhee  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreevveennuueess  ddeerriivveedd  ffrroomm  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  BBaasseedd  oonn  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  eemmppllooyymmeenntt  
ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  wwaass  eessttiimmaatteedd..  
IInn  TTaabbllee  1188,,  eemmppllooyymmeenntt  eessttiimmaatteess  ffoorr  kkeeyy  ssuupppplliieerrss  iiss  sshhoowwnn,,  bbrrookkeenn  ddoowwnn  bbyy  rreessiiddeennccee  ooff  eemmppllooyyeeee,,  aalloonngg  
wwiitthh  tthhee  ddiirreecctt  iimmppaaccttss..  AAss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ttaabbllee,,  kkeeyy  ssuupppplliieerr  eemmppllooyymmeenntt  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  
iinndduussttrryy  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  ttoottaall  227755  ppeerrssoonn  yyeeaarrss..  OOvveerr  hhaallff  ooff  tthhiiss  eemmppllooyymmeenntt  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  GGVVRRDD;;  oonnee--qquuaarrtteerr  
iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  rreeggiioonnaall  ddiissttrriicctt..  
  
TTaabbllee  1188——DDiirreecctt  aanndd  KKeeyy  SSuupppplliieerr  EEmmppllooyymmeenntt  bbyy  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt,,  11999966  ((ppeerrssoonn  yyeeaarrss))  
  DDiirreecctt  KKeeyy  SSuupppplliieerrss****  TToottaall  
AAllbbeerrnnii--CCllaayyooqquuoott  222266  66  223322  
CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  558822  7700  665522  
MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn**  113300  55  113355  
NNaannaaiimmoo,,  CCoowwiicchhaann  &&  CCaappiittaall  8822  1188  110000  
SSuunnsshhiinnee  CCooaasstt  &&  PPoowweellll  RRiivveerr  6688  2255  9933  
GGrreeaatteerr  VVaannccoouuvveerr  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  &&OOtthheerr  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  5544  115511  220055  
TToottaall  11,,114422  227755  11,,441177  
**TThhee  ddiirreecctt  eemmppllooyymmeenntt  ddaattaa  eexxcclluuddee  tthhee  EEnnggeellwwoooodd  PPaacckkiinngg  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  wwhhiicchh  ooppeenneedd  iinn  DDeecceemmbbeerr,,  11999966..  
****IInncclluuddeess  oonnllyy  tthhee  ssuupppplliieerrss  tthhaatt  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  ssuurrvveeyy..  GGeenneerraallllyy,,  tthheessee  tteenndd  ttoo  bbee  ssuupppplliieerrss  

tthhaatt  hheeaavviillyy  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  sseeccttoorr..  OOtthheerrss  tthhaatt  aarree  nnoott  lliinnkkeedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  
ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ssuucchh  aass  ssuupppplliieerrss  ooff  ffuueell,,  ggeenneerraall  ssuupppplliieess,,  eettcc..  wweerree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssuurrvveeyy..  
EEmmppllooyymmeenntt  aatt  kkeeyy  ssuupppplliieerrss  eexxcclluuddeess  ccoonnttrraaccttoorrss  ssuucchh  aass  ccoonnttrraacctt  pprroocceessssiinngg  ppllaannttss,,  ccoonnttrraacctt  
mmaarriinnee  ttrraannssppoorrtt,,  hhaattcchheerryy  aanndd  ssmmoolltt  pprroodduuccttiioonn..  TThheessee  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddiirreecctt  
eemmppllooyymmeenntt..  

  
TThhee  kkeeyy  ssuupppplliieerr  eemmppllooyymmeenntt  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1188  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aallll  ooff  tthhee  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss..  IItt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  
tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ggeenneerraatteedd  bbyy  ootthheerr  ssuupppplliieerrss  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy,,  nnoorr  ddooeess  iitt  iinncclluuddee  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  
ggeenneerraatteedd  iinn  iinndduussttrriieess  ddiirreeccttllyy  aanndd  iinnddiirreeccttllyy  pprroovviiddiinngg  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ssuupppplliieerr  iinndduussttrriieess..  BBaasseedd  oonn  aann  
iinnppuutt--oouuttppuutt  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ooppeerraattiinngg  eexxppeennddiittuurreess  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy,,  iitt  iiss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  
ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ddiirreeccttllyy  aanndd  iinnddiirreeccttllyy  ggeenneerraatteedd  iinn  BB..CC..  bbyy  tthhee  iinndduussttrryy  iinn  11999966  wwaass  22,,008833..  TThhee  
rreessppeennddiinngg  ooff  tthhee  iinnccoommee  eeaarrnneedd  bbyy  tthheessee  ppeeooppllee  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  iinndduuccee  aa  ffuurrtthheerr  550044  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  
rreessuullttiinngg  iinn  aa  ttoottaall  aannnnuuaall  iimmppaacctt  ooff  22,,558877..1177  



GGoovveerrnnmmeenntt  RReevveennuuee  IImmppaaccttss  
IInn  TTaabbllee  1199,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuueess  ffrroomm  tthhee  ccoorrppoorraattee  ttaaxxeess  aanndd  lliicceennssee  ffeeeess  ppaaiidd  bbyy  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  
iinndduussttrryy  aarree  sshhoowwnn..  TThhee  ttaabbllee  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  ttaaxxeess  ppaaiidd  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  eemmppllooyyeeeess  nnoorr  tthhee  
uunneemmppllooyymmeenntt  iinnssuurraannccee  oorr  ootthheerr  ssaavviinnggss  dduuee  ttoo  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  iinndduussttrryy..  
TTaabbllee  1199——CCoorrppoorraattee  TTaaxxeess  aanndd  OOtthheerr  PPaayymmeennttss  (($$  MMiilllliioonnss))  
  11999933  11999966  
CCoorrppoorraattee  IInnccoommee  TTaaxxeess  ----  22..2299  
PPrrooppeerrttyy  TTaaxxeess  00..22  00..2244  
CCaappiittaall  TTaaxxeess  00..22  00..3355  
BBuussiinneessss  LLiicceennsseess  nnoott  iinncclluuddeedd  00..0033  
PPrroovviinncciiaall  SSaalleess  aanndd  OOtthheerr  TTaaxxeess  nnoott  iinncclluuddeedd  00..6655  
OOtthheerr  TTaaxxeess  nnoott  iinncclluuddeedd  00..0022  
FFeeddeerraall  AAqquuaaccuullttuurree  PPeerrmmiittss  aanndd  LLiicceennsseess  iinn  pprroovviinncciiaall  00..0066  
PPrroovviinncciiaall  AAqquuaaccuullttuurree  PPeerrmmiittss  aanndd  LLiicceenncceess  00..0044  00..3344  
TToottaall  00..0088  33..9977  
SSoouurrccee::  AARRAA  ((11999944));;  CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd  ((11999977))..  
  
AAss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ttaabbllee,,  ttaaxxeess  aanndd  ffeeeess  ppaaiidd  bbyy  tthhee  iinndduussttrryy  aarree  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll..  IInn  11999933,,  tthhee  ttaaxxeess  aanndd  ffeeeess  ttoottaalllleedd  
lleessss  tthhaann  $$11  mmiilllliioonn..  IInn  11999966  tthhaatt  iinnccrreeaasseedd  ttoo  $$44..00  mmiilllliioonn,,  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  llaarrggee  ppaarrtt  dduuee  ttoo  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ssoommee  
ccoorrppoorraattee  iinnccoommee  ttaaxxeess  iinn  tthhaatt  yyeeaarr..  NNoo  ccoorrppoorraattee  iinnccoommee  ttaaxxeess  wweerree  ppaaiidd  iinn  11999933  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccaarrrryyiinngg  ffoorrwwaarrdd  
ooff  pprreevviioouuss  lloosssseess..  
  
BB..  IIMMPPAACCTTSS  OOFF  FFAARRMMEEDD  SSAALLMMOONN  SSAALLEESS  OONN  WWIILLDD  SSAALLMMOONN  MMAARRKKEETTSS  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa’’ss  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ddeecclliinniinngg  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  AAvveerraaggee  aannnnuuaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  wwiilldd  
ssaallmmoonn  iinn  BB..CC..  wwaass  ssoommee  6699,,000000  ttoonnnneess  oovveerr  tthhee  11999911--9955  ppeerriioodd,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  oovveerr  8888,,000000  ttoonnnneess  iinn  tthhee  
pprreevviioouuss  11998866--11999900  ppeerriioodd..1144  IInn  TTaabbllee  2200,,  BB..CC..  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  iiss  sshhoowwnn  bbyy  yyeeaarr  ffrroomm  11999911––11999955..  TThhee  
ttaabbllee  sshhoowwss  tthhee  mmaarrkkeedd  ddeecclliinnee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk,,  tthhee  ttwwoo  wwiilldd  ssaallmmoonn  ssppeecciieess  
tthhaatt  ccoommppeettee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  ppllaaccee  mmoosstt  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  



TTaabbllee  2200——BB..CC..  SSaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  bbyy  ssppeecciieess,,  11999911––11999955  ((ttoonnnneess))  
  
  11999911  11999922  11999933  11999944  11999955  
SSoocckkeeyyee  2255,,220000  2200,,660000  4422,,552299  3300,,881100  99,,998899  
PPiinnkk  3355,,110000  1144,,770000  1166,,004466  33,,338833  1188,,339922  
CChhuumm  1100,,220000  1177,,550000  1177,,227744  2200,,224477  88,,773366  
CChhiinnooooookk  55,,110000  55,,330000  44,,881177  33,,557744  11,,224400  
CCoohhoo  1100,,110000  77,,330000  44,,331166  77,,771122  44,,003399  
TToottaall  8855,,770000  6655,,440000  8844,,998822  6655,,772266  4422,,339966  
SSoouurrccee::  KKeennnneeyy  ((11999966))..  
  
DDeessppiittee  tthhee  rreedduuccttiioonn  iinn  BB..CC..  ssuuppppllyy,,  aanndd  ggrroowwtthh  iinn  ccoonnssuummeerr  ddeemmaanndd,,  pprriicceess  ffoorr  BB..CC..  wwiilldd  ssaallmmoonn  hhaavvee  ffaalllleenn  
sshhaarrppllyy  oovveerr  tthhee  ppaasstt  tteenn  yyeeaarrss..  TTaabbllee  2211  sshhoowwss  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprriicceess  ffrroomm  11998855  ttoo  11999966..  PPrriicceess  iinn  
11999966  ffoorr  aallll  ssppeecciieess  eexxcceepptt  ssoocckkeeyyee  aarree  3300%%  ttoo  aallmmoosstt  5500%%  bbeellooww  wwhhaatt  tthheeyy  wweerree  iinn  11998855..  TThhee  rreeaall  ddeecclliinnee  iinn  
pprriicceess,,  ttaakkiinngg  tthhee  ggeenneerraall  rraattee  ooff  iinnffllaattiioonn  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  wwoouulldd  bbee  eevveenn  mmoorree  pprroonnoouunncceedd..  
  
TTaabbllee  2211——WWiilldd  ssaallmmoonn  pprriicceess  (($$//KKgg))  
  CChhiinnooookk  SSoocckkeeyyee  CCoohhoo  PPiinnkk  CChhuumm  FFrreesshh    FFrroozzeenn
  FFrreesshh    FFrroozzeenn  FFrreesshh    FFrroozzeenn  FFrreesshh    FFrroozzeenn  FFrreesshh    FFrroozzeenn  
11998855  77..8899  99..7788  66..8877  77..5522  55..7799  66..8844  22..7733  33..1111  33..1144  33..9933  
11998866  66..4466  77..8877  88..1111  88..6633  55..7744  66..6688  22..7744  33..1133  22..7722  33..7777  
11998877  99..0000  99..5588  99..0055  1100..4400  77..3322  88..5522  33..7799  44..2266  44..7700  55..3355  
11998888  99..4422  1122..5566  1111..8877  1144..2277  66..8877  1100..6633  33..7766  55..5522  55..1188  66..0011  
11998899  66..0044  77..6655  77..6622  99..0044  44..3366  55..4400  22..7700  33..1144  33..3399  33..7788  
11999900  66..2222  77..1155  66..6644  88..0077  44..2277  66..1111  22..8822  22..8855  33..4411  33..7755  
11999911  55..7700  77..6633  66..3333  77..2288  44..1100  55..7766  22..1199  22..4444  33..9922  33..3300  
11999922  55..7700  77..9944  88..2222  88..2200  44..5511  55..7799  22..2211  22..4499  22..8844  33..4444  
  
11999966  55..1188  66..8833  77..1166  77..7722  44..3300  55..1188  11..5544  22..2200  11..7766  22..2200  
SSoouurrccee::  BBCC  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  &&  FFoooodd  ffoorr  11998855--9922;;  iinndduussttrryy  ssoouurrcceess  ffoorr  11999966..  
  
IItt  iiss  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  ggoovveerrnn  tthhee  pprriicceess  BB..CC..  pprroodduucceerrss  rreecceeiivvee  ffoorr  tthheeiirr  ssaallmmoonn..  IInn  bbootthh  ddoommeessttiicc  aanndd  
eexxppoorrtt  mmaarrkkeettss,,  BB..CC..’’ss  pprriicceess  mmuusstt  bbee  ccoommppeettiittiivvee  wwiitthh  aalltteerrnnaattiivvee  ssoouurrcceess  ooff  ssuuppppllyy..  IItt  iiss  bbeeccaauussee  ooff  tthhaatt  
ddeeppeennddeennccee  ooff  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  wwhhaatt  hhaass  hhaappppeenneedd  oonn  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeettss,,  tthhaatt  BB..CC..  pprriicceess  hhaavvee  
ffaalllleenn..  
FFiirrssttllyy,,  aass  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  2222,,  ddeessppiittee  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  BB..CC..  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn,,  wwoorrlldd  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  
hhaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd..  BB..CC..  iiss  tthhee  ssmmaalllleesstt  ooff  tthhee  ffoouurr  wwoorrlldd  pprroodduucceerrss  ooff  wwiilldd  ssaallmmoonn..  TThhee  UU..SS..  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  
pprroodduucceerr,,  ffoolllloowweedd  bbyy  JJaappaann  aanndd  RRuussssiiaa..  MMuucchh  ooff  tthhee  UU..SS..  aanndd  JJaappaanneessee  pprroodduuccttiioonn  iiss  eennhhaanncceedd——oocceeaann  rraanncchheedd  
ssaallmmoonn  ffrroomm  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuunnddeedd  aanndd  ooppeerraatteedd  hhaattcchheerriieess..  TThheessee  ssuupppplliieess  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ffrroomm  RRuussssiiaa  hhaavvee  
iinnccrreeaasseedd,,  mmoorree  tthhaann  ooffffsseettttiinngg  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  BB..CC..  pprroodduuccttiioonn  oovveerr  tthhee  ppaasstt  tteenn  yyeeaarrss..  
  
TTaabbllee  2222——WWoorrlldd  pprroodduuccttiioonn  ooff  wwiilldd  ssaallmmoonn  ((ttoonnnneess))  
  AAnnnnuuaall  AAvveerraaggee  %%  AAnnnnuuaall  AAvveerraaggee  %%  11998866––11999900  
  11999911--11999955  
UUnniitteedd  SSttaatteess  330033,,552200  4433..66  338888,,771155  4466..22  
JJaappaann  119933,,667799  2277..44  221111,,553333  2255..11  
RRuussssiiaa  111199,,993355  1177..00  117722,,332211  2200..55  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  8888,,558800  1122..66  6688,,884411  88..22  



TToottaall  770055,,771144  110000..00  884411,,441100  110000..00  
SSoouurrccee::  KKeennnneeyy  ((11999966))  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  wwoorrlldd  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  llaarrggee  iinnccrreeaassee  iinn  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  
pprroodduuccttiioonn..  IInn  11999955,,  wwoorrlldd  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  wwaass  555522,,000000  ttoonnnneess,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  228866,,000000  ttoonnnneess  iinn  
11999900  aanndd  lleessss  tthhaann  114400,,000000  ttoonnnneess  iinn  11998888..  TThhaatt  llaarrggee  iinnccrreeaassee——oovveerr  440000,,000000  ttoonnnneess  iinn  tthhee  llaasstt  sseevveenn  yyeeaarrss——hhaass  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctteedd  aallll  ssaallmmoonn  pprriicceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  ffoorrmmss..  
WWiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  ddiirreeccttllyy  ccoommppeettee  wwiitthh  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ddiissttrriibbuuttoorrss  aaccttiivvee  iinn  tthhee  CCaannaaddiiaann  
ddoommeessttiicc  aanndd  wweesstteerrnn  UUSS  mmaarrkkeettss,,  uupp  ttoo  aabboouutt  tthhrreeee  yyeeaarrss  aaggoo,,  wwiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  wweerree  pprreeffeerrrreedd  oovveerr  ffaarrmmeedd  
ffiisshh..  TThhuuss  ssaalleess  aanndd  pprriicceess  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  tteennddeedd  ttoo  ffaallll  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  aanndd  ffaallll  mmoonntthhss..  WWiitthh  tthhee  
ccoonnttiinnuuiinngg  ddeecclliinnee  iinn  wwiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  ssuuppppllyy  ffrroomm  BBCC  aanndd  tthhee  UUSS,,  hhoowweevveerr,,  aass  wweellll  aass  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  
tthhee  oovveerraallll  qquuaalliittyy  aanndd  ssiizzee  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  ffrreesshh  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ffrroomm  pprroodduucceerrss  iinn  aallll  ccoouunnttrriieess,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  
ssuubbssttaannttiiaall  sshhiifftt  iinn  bbuuyyeerr  pprreeffeerreenncceess..  FFaarrmmeedd  ffiisshh  nnooww  ccoommmmaanndd  pprriicceess  eeqquuaall  ttoo  oorr  ggrreeaatteerr  tthhaann  ffrreesshh  wwiilldd  ccoohhoo  
aanndd  cchhiinnooookk  eevveenn  dduurriinngg  tthhee  ppeeaakk  wwiilldd  ssaallmmoonn  hhaarrvveessttiinngg  sseeaassoonn..  TThhee  yyeeaarr  rroouunndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffrreesshh  ffaarrmmeedd  
ssaallmmoonn  hhaass  aallssoo  rreedduucceedd  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  ffrroozzeenn  wwiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk,,  aass  mmaannyy  uusseerrss  hhaavvee  sshhiifftteedd  ffrroomm  
ppuurrcchhaassiinngg  iinnvveennttoorriieess  ooff  ffrroozzeenn  wwiilldd  ssaallmmoonn  ffoorr  pprroocceessssiinngg  dduurriinngg  tthhee  ooffff--sseeaassoonn,,  ttoo  bbuuyyiinngg  ffrreesshh  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  
oonn  aann  aass--rreeqquuiirreedd,,  jjuusstt--iinn--ttiimmee  bbaassiiss..  TThheessee  sshhiiffttss  iinn  bbuuyyeerr  pprreeffeerreenncceess  hhaavvee  ccaauusseedd  wwiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  pprriicceess  
ttoo  ddeecclliinnee  eevveenn  tthhoouugghh  ttoottaall  ssuuppppllyy  ooff  tthheessee  ssppeecciieess  hhaass  aallssoo  ffaalllleenn..  
SSoocckkeeyyee  iiss  aa  hhiigghh  vvaalluueedd  ssppeecciieess  wwhhiicchh  ttrraaddiittiioonnaallllyy  wwaass  ssoolldd  iinn  ccaannnneedd  ffoorrmm  bbootthh  ddoommeessttiiccaallllyy  aanndd  iinn  tthhee  UU..KK..  
aanndd  AAuussttrraalliiaann  mmaarrkkeettss..  HHoowweevveerr,,  aa  llaarrggee  sshhaarree  ooff  ssoocckkeeyyee  hhaass  bbeeeenn  ssoolldd  ffrroozzeenn  iinn  JJaappaann..  FFaarrmmeedd  ssaallmmoonn,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffaarrmmeedd  ccoohhoo  ffrroomm  CChhiillee,,  hhaass  bbeeeenn  ddiissppllaacciinngg  BB..CC..  ssoocckkeeyyee  ssaalleess  iinnttoo  tthhiiss  mmaarrkkeett,,  ddiivveerrttiinngg  ssoocckkeeyyee  ttoo  
ssmmookkeedd  aanndd  ootthheerr  mmaarrkkeettss..  OOvveerraallll,,  tthhee  eerroossiioonn  ooff  tthhee  JJaappaanneessee  mmaarrkkeett  hhaass  hhaadd  ssoommee  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oonn  pprriiccee..  



CChhuumm  aanndd  ppiinnkk  aarree  llooww--vvaalluueedd  ssppeecciieess,,  llaarrggeellyy  ccaannnneedd,,  bbuutt  aallssoo  ssoolldd  iinn  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  ffoorrmmss..  PPrriicceess  ffoorr  tthheessee  
ssppeecciieess  hhaavvee  aallssoo  ffaalllleenn  aass  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  wwiilldd  mmaarrkkeettss  aarree  eerrooddeedd  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  qquuaannttiittiieess  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  
TThhee  yyeeaarr  rroouunndd  ssuuppppllyy  ooff  ffrreesshh  ffaarrmmeedd  ffiisshh  ddiimmiinniisshheess  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  aanndd  pprriiccee  ooff  ffrroozzeenn  ssaallmmoonn..  TThhiiss,,  iinn  ttuurrnn,,  
iinnccrreeaasseess  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  wwiilldd  ssaallmmoonn  ssoolldd  ffrreesshh,,  ddeepprreessssiinngg  tthhee  iinn--sseeaassoonn  pprriiccee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ssmmookkeerr  
mmaarrkkeett  iinn  EEuurrooppee  ffoorr  ffrroozzeenn  cchhuummss  hhaass  llaarrggeellyy  bbeeeenn  ddiissppllaacceedd  bbyy  NNoorrwweeggiiaann  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  TThhiiss  hhaass  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctteedd  ffrreesshh  aanndd  ffrroozzeenn  cchhuumm  pprriicceess..  
IInn  ssuumm,,  tthhee  sshhaarrpp  iinnccrreeaassee  iinn  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  wwoorrlldd  wwiilldd  ssaallmmoonn  
pprroodduuccttiioonn,,  uunnddeerrlliiee  tthhee  ddeecclliinnee  iinn  BB..CC..  wwiilldd  ssaallmmoonn  pprriicceess..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  tthhee  
eeffffeecctt  ooff  wwoorrlldd  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  iinn  BB..CC..  BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  
aaccccoouunnttss  ffoorr  lleessss  tthhaann  55%%  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ttoottaall——lleessss  tthhaann  22%%  ooff  tthhee  ttoottaall  wwoorrlldd  ffaarrmmeedd  aanndd  wwiilldd  pprroodduuccttiioonn  
ccoommbbiinneedd..  BByy  iittsseellff,,  BB..CC..  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn  iiss  hhaavviinngg  aa  rreellaattiivveellyy  mmiinnoorr  eeffffeecctt..  PPuutt  ddiiffffeerreennttllyy,,  iiff  BB..CC..  ffaarrmm  
pprroodduuccttiioonn  wweerree  ttoo  ddiissaappppeeaarr,,  tthheerree  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  aa  mmiinnoorr  iimmppaacctt  oonn  pprriicceess,,  aanndd  eevveenn  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  sshhoorrtt--lliivveedd  aass  
ootthheerr  ffaarrmmiinngg  nnaattiioonnss  iinnccrreeaasseedd  tthheeiirr  ssuuppppllyy  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  vvaaccaatteedd  BB..CC..  mmaarrkkeettss..  
BB..CC..  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ddooeess  hhaavvee  ssoommee  ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  wwiilldd  ccoommmmeerrcciiaall  iinndduussttrryy  iinn  tthhee  pprroocceessssiinngg  sseeccttoorr..  
WWhhiillee  mmoosstt  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iiss  pprroocceesssseedd  ((gguutttteedd))  iinn  ffaacciilliittiieess  eexxcclluussiivveellyy  sseerrvviinngg  nneeaarrbbyy  ffaarrmmss,,  ssoommee  pprriimmaarryy  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  vvaalluuee--aaddddeedd  pprroocceessssiinngg  iiss  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  ccuussttoomm  pprroocceessssoorrss  wwhhoo  sseerrvvee  bbootthh  tthhee  ffaarrmmeedd  aanndd  wwiilldd  
ffiisshheerryy..  
OOnnee  ccuussttoomm  pprroocceessssoorr  iinn  RRiicchhmmoonndd  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroocceessssiinngg  aaccttiivviittiieess  aaccccoouunntteedd  ffoorr  bbeettwweeeenn  1155%%  
aanndd  2200%%  ooff  ttoottaall  ssaalleess  iinn  11999966,,  aa  ssuubbssttaannttiiaall  iinnccrreeaassee  oovveerr  pprreevviioouuss  yyeeaarrss..  TThhiiss  pprroocceessssoorr  ssttaatteedd  tthhaatt  aaccttiivviittiieess  
rreellaatteedd  ttoo  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  hheellpp  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  bbuussiinneessss  aaccttiivviittyy  dduurriinngg  tthhee  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ssllooww  wwiinntteerr  aanndd  sspprriinngg  mmoonntthhss  
wwhheenn  wwiilldd  ssaallmmoonn  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  mmaakkiinngg  tthhiiss  bbuussiinneessss  mmoorree  pprrooffiittaabbllee  aanndd  ssttaabbllee  aass  aa  rreessuulltt..  AAggaaiinn,,  hhoowweevveerr,,  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  ssuucchh  pprroocceessssiinngg,,  tthhee  iimmppaacctt  iiss  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll..  
  



CC..  IIMMPPAACCTTSS  FFRROOMM  BBIIOOPPHHYYSSIICCAALL  EEFFFFEECCTTSS  OONN  MMAARRIINNEE  RREESSOOUURRCCEESS  
TThhee  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ssuuppppoorrtt  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  uusseess  aanndd  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..  TThhee  ccoommmmeerrcciiaall  
ffiisshhiinngg  iinndduussttrryy  ggeenneerraatteedd  $$778800  mmiilllliioonn  iinn  rreevveennuueess  iinn  11999955..1199  TThhee  ssppoorrttss  ffiisshhiinngg  iinndduussttrryy  ggeenneerraatteedd  ssoommee  $$336600  
mmiilllliioonn  iinn  rreevveennuueess;;  ootthheerr  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  $$7755  mmiilllliioonn..2200  FFiisshheerriieess  aanndd  ootthheerr  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  aarree  ccrriittiiccaallllyy  
iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccooaassttaall  FFiirrsstt  NNaattiioonn  ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommiieess  iinn  pprroovviiddiinngg  ffoooodd  ((ssaallmmoonn,,  ggrroouunnddffiisshh,,  hheerrrriinngg  aanndd  
hheerrrriinngg  rrooee,,  sshheellllffiisshh,,  mmaarriinnee  mmaammmmaallss))  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnaall  ccuullttuurree  aanndd  ccoommmmuunniittyy  aaccttiivviittyy..  MMaarriinnee  
rreessoouurrcceess  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iimmppoorrttaanntt  iinn  mmoorree  rreemmoottee  FFiirrsstt  NNaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  hhiigghh  ttrraannssppoorrtt  ccoosstt  ooff  
ssttoorree  bboouugghhtt  ggooooddss..2211  
AAnnyy  bbiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  ffiisshheerriieess,,  ttoouurriissmm  oorr  ootthheerr  rreessoouurrcceess  ((ee..gg..,,  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy,,  
aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess,,  nnaavviiggaattiioonn))  ccaann  ccoonnsseeqquueennttllyy  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  iimmppaacctt..  TThhee  eexxtteenntt  
ttoo  wwhhiicchh  tthhiiss  hhaass  ooccccuurrrreedd  oorr  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveell  aanndd  nnaattuurree  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  
aaccttiivviittiieess  iiss  oouuttlliinneedd  bbeellooww..  TThhee  aasssseessssmmeennttss  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmoorree  ddeettaaiilleedd  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  
TTeeaamm  ((TTAATT))  oonn  bbiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  ((sseeee  RReeffeerreenncceess))  aanndd  oonn  ssuurrvveeyy  oorr  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  rreessoouurrccee  uussee..  
WWiilldd  SSaallmmoonn  RReessoouurrcceess  
TThhee  mmaajjoorr  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  wwiilldd  ssaallmmoonn  rreessoouurrcceess  rreellaattee  ttoo  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  ttrraannssffeerr  ooff  
ddiisseeaassee,,  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  ccoolloonniizzaattiioonn  iinn  tthhee  wwiilldd  ooff  eessccaappeedd  ffaarrmmeedd  ffiisshh,,  aanndd  ggeenneettiicc  wweeaakkeenniinngg  dduuee  ttoo  
iinntteerraaccttiioonnss  bbeettwweeeenn  wwiilldd  aanndd  eessccaappeedd  ffaarrmmeedd  ffiisshh..  
WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ddiisseeaassee,,  tthhee  TTAATT  hhaass  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  vveerryy  llooww  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  eexxoottiicc  ddiisseeaassee  aaffffeeccttiinngg  
iinnddiiggeennoouuss  wwiilldd  ssttoocckkss  dduuee  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  eeggggss,,  ggiivveenn  ccuurrrreenntt  ppoolliicciieess  aanndd  pprraaccttiicceess  ((ee..gg..,,  
ddiissiinnffeeccttiinngg,,  qquuaarraannttiinniinngg,,  tteessttiinngg  ooff  eeggggss))..  IIff  tthheerree  wweerree  aann  oouuttbbrreeaakk  ooff  ddiisseeaassee,,  tthhee  ggrreeaatteesstt  iimmppaaccttss  wwoouulldd  mmoosstt  
lliikkeellyy  bbee  oonn  tthhee  ffaarrmmeedd  iinndduussttrryy  iittsseellff..  HHoowweevveerr,,  wwiilldd  ssttoocckkss  ccoouulldd  aallssoo  bbee  tthhrreeaatteenneedd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  tthheeyy  wweerree  
ssttrreesssseedd  bbyy  ootthheerr  ffaaccttoorrss..  
TThheerree  mmaayy  bbee  aa  ggrreeaatteerr  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  iinnddiiggeennoouuss  ddiisseeaasseess  bbeeiinngg  ttrraannssffeerrrreedd  ffrroomm  ffaarrmmeedd  ttoo  wwiilldd  ssttoocckkss,,  tthhoouugghh  
tthhee  eevviiddeennccee  iiss  mmiixxeedd  aanndd  tthhee  ccoonnsseeqquueennccee  nnoott  lliikkeellyy  aass  sseevveerree  aass  aann  eexxoottiicc  ddiisseeaassee..  TThhee  ppootteennttiiaallllyy  aaffffeecctteedd  wwiilldd  
ppooppuullaattiioonnss  hhaavvee  mmoorree  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  aanndd  rreessiissttaannccee  ttoo  iinnddiiggeennoouuss  ddiisseeaasseess..  
WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ccoolloonniizzaattiioonn,,  ccoommppeettiittiioonn,,  aanndd  ggeenneettiicc  eeffffeeccttss  dduuee  ttoo  eessccaappeess  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh,,  tthhee  TTAATT  hhaass  
ccoonncclluuddeedd  tthheerree  iiss  ssoommee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eessccaappeedd  ffaarrmmeedd  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  eessttaabblliisshhiinngg  tthheemmsseellvveess  bbyy  ssppaawwnniinngg  iinn  tthhee  
wwiilldd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eessccaappeeeess  ggrroowwss  oovveerr  ttiimmee  wwiitthh  iinnccrreeaasseedd  ffaarrmmeedd  pprroodduuccttiioonn..  IItt  iiss  ffuurrtthheerr  
ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhee  AAttllaannttiiccss  ccoouulldd  ddiissppllaaccee  ssoommee  wwiilldd  ssttoocckkss,,  iiff  tthhee  wwiilldd  ssttoocckkss  wweerree  ssttrreesssseedd  oorr  ffoorr  ootthheerr  rreeaassoonnss  
nnoott  aass  ccoommppeettiittiivvee  aass  tthhee  AAttllaannttiiccss,,  tthhoouugghh  tthhiiss  ccoouulldd  iinn  mmoosstt  ccaasseess  lliikkeellyy  bbee  mmiittiiggaatteedd  tthhrroouugghh  ttaarrggeetteedd  hhaarrvveessttiinngg  
ooff  tthhee  AAttllaannttiiccss..  TThheerree  iiss  aa  ggrreeaatteerr  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ffaarrmmeedd  PPaacciiffiicc  ssaallmmoonn  ((cchhiinnooookk,,  ccoohhoo))  ddiissppllaacciinngg  wweeaakkeerr,,  wwiilldd  
ssttoocckkss..  
TThhee  TTAATT  hhaass  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  lliittttllee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eessccaappeedd  AAttllaannttiiccss  bbrreeeeddiinngg  wwiitthh  wwiilldd  PPaacciiffiicc  ssttoocckkss,,  bbuutt  
eessccaappeedd  ffaarrmmeedd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  ccoouulldd,,  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ggeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy  ooff  wwiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  
ssttoocckkss,,  wwiitthh  ppoossssiibbllee  rreepprroodduuccttiivvee  oorr  ootthheerr  lloonngg  tteerrmm  eeffffeeccttss..  
HHoowweevveerr,,  wwhhaatteevveerr  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff,,  oorr  ggeenneettiicc  iimmppaaccttss  oonn,,  wwiilldd  ccoohhoo  aanndd  cchhiinnooookk  ssttoocckk  tthhaatt  mmaayy  ooccccuurr  aass  aa  
rreessuulltt  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  tthheeyy  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  mmiinnoorr  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhaatt  aallrreeaaddyy  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ssaallmmoonn  eennhhaanncceemmeenntt  
pprrooggrraamm  ((SSEEPP))..  
IIff  aannyy  ooff  tthheessee  bbiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  wweerree  ttoo  ooccccuurr,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  eeffffeeccttss  wwiitthh  ppootteennttiiaallllyy  wwiiddeesspprreeaadd  ccoonnsseeqquueennccee  
ssuucchh  aass  eexxoottiicc  ddiisseeaassee,,  tthhee  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ccoouulldd  bbee  vveerryy  llaarrggee..  CCoommmmeerrcciiaall  aanndd  ssppoorrttss  ffiisshhiinngg  aanndd  aabboorriiggiinnaall  
ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommiieess  wwoouulldd  aallll  bbee  aaffffeecctteedd..  TThheerree  wwoouulldd  bbee  ccoossttss  ooff  ffoorreeggooiinngg  ccaattcchh,,  ttoo  aallllooww  wwiilldd  ssttoocckkss  ttoo  
rreebbuuiilldd,,  aanndd//oorr  ccoossttss  ooff  eennhhaanncceemmeenntt  ttoo  rreebbuuiilldd  rruunnss..  TToo  ddaattee,,  hhoowweevveerr,,  nnoo  ssuucchh  eeffffeeccttss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  iinn  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ffrroomm  ccuurrrreenntt  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  pprraaccttiicceess,,  aanndd  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeeccttss  iinn  tthhee  ffuuttuurree  iiss  
vveerryy  llooww..  TThhee  mmoosstt  lliikkeellyy  iimmppaacctt  iiss  ccoonnttiinnuueedd  eessccaappee  aanndd  hhaarrvveesstt  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh  aanndd  ppoossssiibbllyy  eevveenn  ssoommee  
ccoolloonniizzaattiioonn  iinn  tthhee  wwiilldd,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  aannyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeccoonnoommiicc  ccoonnsseeqquueenncceess  iinn  tteerrmmss  ooff  rreedduucceedd  



qquuaannttiittyy  oorr  vvaalluuee  ooff  ccaattcchheess..  IItt  iiss  mmoorree  ooff  aa  ssoocciiaall  aanndd  ppoossssiibbllee  eeccoollooggiiccaall  ccoonncceerrnn  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ooffffeennddeedd  bbyy  
tthhee  iinnaaddvveerrtteenntt  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  AAttllaannttiiccss  iinn  PPaacciiffiicc  RRiivveerr  ssyysstteemmss..  
OOtthheerr  FFiisshheerryy  RReessoouurrcceess  aanndd  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  
IImmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  ootthheerr  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  aarree  mmoorree  llooccaalliizzeedd  tthhaann  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  oonn  ssaallmmoonn,,  
aanndd  mmoorree  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ssiittee..  
TThheerree  aarree  llooccaall  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ffaarrmmss  oonn  tthhee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  nneeaarrbbyy  sshheellllffiisshh  bbeeddss..  TThheerree  
iiss  lliittttllee  eevviiddeennccee  oorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ttoo  ddaattee  ooff  wwhhyy  nneeaarrbbyy  sshheellllffiisshh  bbeeddss  sshhoouulldd  bbee  lleessss  pprroodduuccttiivvee,,  tthhoouugghh  
iinnccrreeaasseedd  ttuurrbbiiddiittyy  aanndd  ttiiddaall  eeffffeeccttss  mmaayy  bbee  rreessppoonnssiibbllee..  TThhiiss  mmaayy  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffoouulliinngg  ooff  sshheellllffiisshh  
bbeeddss  rreeppoorrtteedd  bbyy  ssoommee  aabboorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittiieess..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  iimmppaaccttss  oonn  nneeaarrbbyy  sshheellllffiisshh  bbeeddss,,  tthheerree  aarree  
lliikkeellyy  ttoo  bbee  lloosssseess  ooff  ffiisshh  rreessoouurrcceess  uunnddeerrnneeaatthh  ffaarrmmss  dduuee  ttoo  tthhee  bbuuiilldd--uupp  ooff  sseeddiimmeennttss  ((ssppeecciiffiiccaallllyy,,  ggeeoodduucckkss  aanndd  
sseeaa  uurrcchhiinnss))..  TThheerree  aarree,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  sshheellllffiisshh  ccuullttiivvaattiioonn  ooppppoorrttuunniittiieess  aaffffoorrddeedd  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  wwhhiicchh  
ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  bbuutt  tthhaatt  wwoouulldd  rreeqquuiirree  rreegguullaattoorryy  cchhaannggee..  
UUppttaakkee  bbyy  sshheellllffiisshh  aanndd  ootthheerr  rreessiiddeenntt  ffiisshh  ooff  aannttiibbiioottiiccss  aanndd  mmeettaallss  ((ccooppppeerr,,  zziinncc))  iiss  ooff  ccoonncceerrnn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  
aabboorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittiieess  wwhhoo  aarree  ssoo  ddeeppeennddeenntt  oonn  sshheellllffiisshh  aanndd  ootthheerr  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthheeiirr  ddiieett..  TThhee  uuppttaakkee  iiss  
ooff  ggrreeaatteesstt  ccoonncceerrnn  ffoorr  sshheellllffiisshh  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  bbiioommaaggnniiffiiccaattiioonn  ooff  ccoonnttaammiinnaannttss..  AAnnttiibbiioottiicc  uuppttaakkee  rreennddeerrss  
sshheellllffiisshh  nneeaarr  ffaarrmmss  uunnssaaffee  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn  ffoorr  uupp  ttoo  3300  ddaayyss..  IItt  mmaayy  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ttaaiinnttiinngg  ooff  
sshheellllffiisshh  rreeppoorrtteedd  bbyy  aabboorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittiieess..  LLaacckk  ooff  ppuubblliicc  nnoottiiccee  aabboouutt  tthhee  ttiimmiinngg  ooff  aannttiibbiioottiicc  ttrreeaattmmeennttss  
eexxaacceerrbbaatteess  tthhee  eeffffeeccttss..  LLooccaall  rreessiiddeennttss  aarree  lleefftt  uunncceerrttaaiinn  aabboouutt  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  sshheellllffiisshh  ccoonnssuummppttiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
yyeeaarr..  
TThheerree  aarree  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  nniigghhtt  lliigghhttiinngg  oonn  hheerrrriinngg  aanndd  ootthheerr  ffiisshheerriieess  rreessoouurrccee  aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  ffaarrmmss..  
TThhee  TTAATT  hhaass  ccoonncclluuddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  tteecchhnniiccaall  eevviiddeennccee  ooff  nniigghhtt  lliigghhttiinngg  ccaauussiinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaaccttss  
oonn  rreessiiddeenntt  oorr  mmiiggrraattiinngg  ssttoocckkss..  TThheerree  iiss  ssoommee  eevviiddeennccee  ooff  llooccaalliizzeedd  eeffffeeccttss  oonn  llaarrvvaall  ffiisshh..  
FFiinnaallllyy,,  tthheerree  iiss  ssoommee  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  pprraawwnn  lloonngglliinnee  aanndd  ootthheerr  ffiisshhiinngg  dduuee  ttoo  tthhee  ffaarrmmss..  FFiisshheerrss  ccaann  bbee  
pprreevveenntteedd  ffrroomm  aacccceessssiinngg  ttrraaddiittiioonnaall  ffiisshhiinngg  aarreeaass  oorr  mmoooorriinngg  iinn  aattttrraaccttiivvee  llooccaattiioonnss..  AAllssoo,,  ddeebbrriiss  ffrroomm  oolldd  ffaarrmmss  
ccaann  ffoouull  nneettss  aanndd  eelliimmiinnaattee  aattttrraaccttiivvee  aanncchhoorraaggeess..  TThhiiss  ccaann  ooccccuurr  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheenn  ffaarrmmss  ggoo  oouutt  ooff  bbuussiinneessss,,  
wwiitthhoouutt  pprrooppeerr  cclleeaann  uupp,,  aass  hhaass  hhaappppeenneedd  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinnssttaanncceess  iinn  tthhee  SSeecchheelltt  aarreeaa..  
TThheessee  iimmppaaccttss  aarree  cclleeaarrllyy  ooff  ccoonncceerrnn  aanndd  ooff  ggrreeaatt  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  aaffffeecctteedd..  FFoorr  
FFiirrsstt  NNaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  iimmppaaccttss  aarree  ooff  ggrreeaatt  ssiiggnniiffiiccaannccee  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  ddeeppeennddeennccee  oonn  
ffiisshheerryy  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthheeiirr  ddiieett  aanndd  ccuullttuurree  aanndd  bbeeccaauussee  ooff  ppoolllluuttiioonn,,  iinnccrreeaasseedd  ccoommmmeerrcciiaall  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  ootthheerr  
ffaaccttoorrss  aallrreeaaddyy  ddeepplleettiinngg  tthheeiirr  rreessoouurrccee  bbaassee..  
IInn  tteerrmmss  ooff  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iittsseellff,,  hhoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthhee  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ffiisshheerryy  rreessoouurrcceess  tthhaatt  aarree  aaffffeecctteedd  iiss  qquuiittee  ssmmaallll..  GGIISS  rreessoouurrccee  mmaappppiinngg  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  ssttuuddyy  
aarreeaa,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ffiisshh  ffaarrmmss  ppootteennttiiaallllyy  aaffffeecctt  lleessss  tthheenn  55%%  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  ((sseeee  TTaabbllee  2233))..  
  
TTaabbllee  2233——BBrroouugghhttoonn  AArreeaa  GGIISS  MMaappppiinngg  RReessuullttss  
  
  PPootteennttiiaallllyy  AAffffeecctteedd  AArreeaa  RReessoouurrccee  TToottaall  BBaasseedd  oonn  
PPrreelliimmiinnaarryy  AAsssseessssmmeenntt  
CCllaammss  66  ffaarrmmss  wwiitthhiinn  112255  mmeettrreess  ooff  aa  ccllaamm  bbeedd  115511  ccllaamm  aarreeaass  
CCrraabb  44  ffaarrmmss  wwiitthhiinn  ccrraabb  aarreeaass  66,,885500  hhaa..  ooff  ccrraabb  aarreeaass  
HHeerrrriinngg  11  ffaarrmm  wwiitthhiinn  aa  hheerrrriinngg  aarreeaa  228844  lliinneeaall  kkmmss  
PPrraawwnnss  1100  ffaarrmmss  wwiitthhiinn  pprraawwnn  aarreeaass  4488,,660000  hhaa..  ooff  pprraawwnn  aarreeaa  
SSoouurrccee::  CC..  BBeerrrriiss  AAssssoocciiaatteess..  
  
TThhee  GGIISS  rreessuullttss  mmuusstt  bbee  vviieewweedd  aass  rroouugghh,,  bbeeccaauussee  llooccaall  rreessoouurrcceess  aarree  nnoott  aallwwaayyss  kknnoowwnn  aanndd  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  
ssiitteess  aarree  nnoott  ffuullllyy  ddiiffffeerreennttiiaatteedd..  AAllssoo,,  iimmppaaccttss  mmaayy  bbee  mmoorree  eexxtteennssiivvee  tthhaann  aassssuummeedd  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  ((ee..gg..,,  bbeeyyoonndd  



112255  mm..  ffoorr  ccllaamm  aarreeaass))..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessoouurrcceess  aaffffeecctteedd  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  ccoommmmuunniittiieess  ccaann  
bbee  mmuucchh  hhiigghheerr..  
NNoonneetthheelleessss,,  ffrroomm  aa  bbrrooaaddeerr  rreeggiioonnaall  aanndd  cceerrttaaiinnllyy  ccooaasstt--wwiiddee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  
ttoottaall  rreessoouurrcceess  tthhaatt  aarree  aaffffeecctteedd  iiss  llooww  aanndd,,  iinn  aarreeaass  wwhheerree  tthheessee  rreessoouurrcceess  hhaavvee  ggeenneerraallllyy  bbeeeenn  uunnddeerruuttiilliizzeedd  ((ee..gg..  
tthhee  BBrroouugghhttoonn)),,  tthhee  mmaaiinn  iimmppaacctt  hhaass  pprroobbaabbllyy  bbeeeenn  ttoo  ddiivveerrtt  hhaarrvveessttiinngg  aaccttiivviittyy  ttoo  ootthheerr  aarreeaass..  TThhiiss  ccaann  iimmppoossee  
ssoommee  ccoossttss  aanndd  ccaann  bbee  pprroobblleemmaattiicc  ffoorr  ssoommee  ccoommmmuunniittiieess  ((ee..gg..,,  iinn  FFiirrsstt  NNaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  wwhheerree  aalltteerrnnaattiivvee  
ssiitteess  mmaayy  bbee  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  hhaarrvveessttiinngg  aarreeaa  ffoorr  ootthheerr  ffaammiilliieess  oorr  bbaannddss))..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  
eevviiddeennccee  ttoo  ddaattee  ooff  aannyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreedduuccttiioonn  iinn  hhaarrvveesstt  lleevveellss,,  iinnccoommee  oorr  eemmppllooyymmeenntt  ffrroomm  tthheessee  bbiioopphhyyssiiccaall  
eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  TThhiiss  ccoouulldd,,  ooff  ccoouurrssee,,  cchhaannggee  aass  pprreessssuurreess  oonn  tthhee  rreessoouurrccee  iinnccrreeaassee  aanndd  ddiivveerrssiioonn  ttoo  
ootthheerr  aarreeaass  iiss  nnoo  lloonnggeerr  ppoossssiibbllee,,  oorr  iiff  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  bbiioopphhyyssiiccaall  eeffffeeccttss  wweerree  ttoo  iinnccrreeaassee  bbeeccaauussee  ooff  aann  
iinnccrreeaasseedd  nnuummbbeerr  aanndd//oorr  iinnaapppprroopprriiaattee  ssiittiinngg  ooff  ffaarrmmss..  
TThhee  vvaarriieettyy  ooff  mmeeaassuurreess  ssuucchh  aass  aaccoouussttiicc  ddeetteerrrreenntt  ddeevviicceess  ((AADDDDss))  aanndd  gguunnss  uusseedd  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ttoo  pprreevveenntt  
mmaarriinnee  mmaammmmaallss  ffrroomm  pprreeyyiinngg  oonn  ssaallmmoonn  aanndd  ddaammaaggiinngg  nneettss  hhaass  rraaiisseedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  iimmppaaccttss  oonn  
tthheessee  aanniimmaallss..  TThheerree  iiss  eevviiddeennccee  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  AADDDDss  ccaann  aalltteerr  nnoorrmmaall  mmiiggrraattiioonn  rroouutteess  ooff  wwhhaalleess  aanndd  ppoorrppooiisseess  
aanndd  mmaayy  aallssoo  ccaauussee  hheeaarriinngg  ddaammaaggee  ttoo  mmaarriinnee  mmaammmmaallss..  HHoowweevveerr,,  wwhhiillee  AADDDDss  mmaayy  aaffffeecctt  mmaarriinnee  mmaammmmaall  
mmiiggrraattiioonn  ppaatttteerrnnss,,  tthheerree  iiss  nnoo  eevviiddeennccee  ttoo  ddaattee  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  aaffffeecctteedd  tthhee  ssiizzee  ooff  mmaarriinnee  mmaammmmaall  ppooppuullaattiioonnss..  
EEvveenn  tthhee  sshhoooottiinngg  ooff  sseeaallss  aanndd  sseeaa  lliioonnss  hhaass  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctteedd  ttoottaall  ppooppuullaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee  
ggrroowwiinngg  rraappiiddllyy  oonn  tthhee  wweesstt  ccooaasstt..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss,,  tthhee  mmaaiinn  iimmppaaccttss  ooff  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  oonn  mmaarriinnee  
mmaammmmaallss  ttoo  ddaattee  hhaavvee  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  oorr  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  wwiillddlliiffee  vviieewwiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  cceerrttaaiinn  
aarreeaass  ((sseeee  bbeellooww))..  TThhee  kkiilllliinngg  ooff  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  ccoouulldd  hhaavvee  mmoorree  sseerriioouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  iinn  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  hhaarrmm  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa’’ss  ““SSuuppeerr  NNaattuurraall””  iimmaaggee  aanndd  eevveenn  pprroovvookkee  ttrraaddee  ssaannccttiioonnss  bbyy  aanniimmaall  rriigghhttss  ggrroouuppss..  
MMaarriinnee  RReeccrreeaattiioonn  aanndd  TToouurriissmm  RReessoouurrcceess  
MMaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddee  0437 TD
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((CCRRIISS  ddaattaa))  33  ffaarrmmss  aaffffeeccttiinngg  iimmppoorrttaanntt  rreeccrreeaattiioonn  aarreeaass  2211  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass  
**AAllll  mmaappppiinngg  ddaattaa  bbaasseedd  oonn  LLUUCCOO’’ss  GGIISS  ddaattaa  eexxcceepptt  ffoorr  ““RReeccrreeaattiioonn  AArreeaass””  wwhhiicchh  iiss  ffrroomm  CCRRIISSSSoouurrccee::  CC..  BBeerrrriiss  AAssssoocciiaatteess



TToo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  ffiisshh  ffaarrmmss  oonn  mmaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm,,  aa  
ssuurrvveeyy  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  ooppeerraattoorrss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  wwaass  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
TToouurriissmm,,  BBuussiinneessss  aanndd  CCuullttuurree..  TThheerree  aarree  6600  ttoo  8800  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  ooppeerraattoorrss,,  iinncclluuddiinngg  llooddggeess  aanndd  rreessoouurrcceess,,  
mmaarriinnee  cchhaarrtteerrss,,  aaiirr  cchhaarrtteerrss,,  kkaayyaakk  ttoouurriinngg  aanndd  mmaarriinnaass  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn..  FFoorr  tthhiiss  rreevviieeww,,  5500  ooppeerraattoorrss  wweerree  
ccoonnttaacctteedd  aanndd  2299  ccoommpplleetteedd  ssuurrvveeyy  qquueessttiioonnnnaaiirreess..  TThhee  2299  ooppeerraattoorrss  rreeppoorrtteedd  eemmppllooyyiinngg  ooff  227711  ppeerrssoonnss,,  mmoossttllyy  
oonn  aa  sseeaassoonnaall  bbaassiiss..  TThhee  eessttiimmaatteedd  ffuullll  ttiimmee  eeqquuiivvaalleenntt  ppeerrssoonn  yyeeaarrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  oowwnneerr  aanndd  
ooppeerraattoorrss,,  wwaass  110066..  SSoommee  3311%%  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  lliivvee  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarreeaa..    TThhee  ooppeerraattoorrss  rreeppoorrtteedd  hhaavviinngg  aallmmoosstt  
3300,,000000  cclliieennttss  iinn  11999966,,  mmoorree  tthhaann  ddoouubbllee  tthhee  nnuummbbeerr  ffiivvee  yyeeaarrss  aaggoo..  TThhee  ggrroowwtthh  iinn  aaccttiivviittyy  oovveerr  tthhee  11999911  ttoo  11999966  
ppeerriioodd  hhaass  aavveerraaggeedd  ssoommee  1177%%  ppeerr  yyeeaarr..  
WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  1155%%  ooff  tthhee  ooppeerraattoorrss  ssttaatteedd  tthhaatt  ffiisshh  ffaarrmmss  hhaadd  oonnllyy  ppoossiittiivvee  
eeffffeeccttss,,  6655%%  ssttaatteedd  tthhaatt  ffiisshh  ffaarrmmss  hhaadd  oonnllyy  nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss  aanndd  2200%%  ssttaatteedd  tthhaatt  ffiisshh  ffaarrmmss  hhaadd  bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  
nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss..  PPoossiittiivvee  iimmppaaccttss  tthhaatt  wweerree  cciitteedd  iinncclluuddee::  ppooiinnttss  ooff  iinntteerreesstt,,  ssaaffee  hhaavveennss,,  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ttoouurr  
ooppppoorrttuunniittiieess..  NNeeggaattiivvee  iimmppaaccttss  tthhaatt  wweerree  cciitteedd  iinncclluuddeedd::  vviissuuaall  ddeettrraaccttiioonn,,  aaddvveerrssee  iimmppaaccttss  oonn  ffiisshh  aanndd  wwiillddlliiffee,,  
bblloocckkeedd  aacccceessss  ttoo  ttoouurriissmm  rreessoouurrcceess  ((ee..gg..  aanncchhoorraaggeess)),,  rreedduucceedd  wwiillddeerrnneessss  eexxppeerriieennccee,,  ppoolllluuttiioonn,,  ooddoorr  aanndd  nnooiissee..  
BBeeccaauussee  ddiiffffeerreenntt  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  aaccttiivviittiieess  rreellyy  oonn  ddiiffffeerreenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  aattttrriibbuutteess,,  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthheessee  
ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  aaffffeecctt  ttoouurriissmm  wwiillll  vvaarryy..  AAccttiivviittiieess  ddeeppeennddeenntt  oonn  aa  pprriissttiinnee  aanndd  aabbuunnddaanntt  wwiillddlliiffee,,  
ssuucchh  aass  kkaayyaakkiinngg,,  ssccuubbaa  ddiivviinngg,,  aanndd  wwhhaallee  wwaattcchhiinngg,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  aallssoo  rreeqquuiirree  aacccceessss  ttoo  sshheelltteerreedd  
bbaayyss  aanncchhoorraaggeess,,  aarree  mmoosstt  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctteedd..  AAccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ppoowweerr  bbooaattiinngg  aanndd  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg  aarree  mmuucchh  lleessss  
nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctteedd——aanndd,,  iinn  ssoommee  ccaasseess,,  ppoossiittiivveellyy  aaffffeecctteedd..  TThheessee  aaccttiivviittiieess,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssppoorrttss  ffiisshhiinngg,,  aarree  bbyy  
ffaarr  tthhee  llaarrggeesstt  ccoonnttrriibbuuttoorr  ttoo  ttoouurriissmm--rreellaatteedd  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy..  AA  ccoonncceerrnn  cciitteedd  bbyy  tthheessee  ooppeerraattoorrss  wwaass  tthhee  lloossss  ooff  
aanncchhoorraaggeess  iinn  sshheelltteerreedd  bbaayyss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ooppeerraattoorrss  ddiidd  nnoott  sseeee  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  tthheeiirr  aaccttiivviittyy  bbeeiinngg  aaffffeecctteedd  bbyy  
ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  
OOvveerraallll,,  tthhee  ooppeerraattoorr  ssuurrvveeyy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  ccoommmmeerrcciiaall  mmaarriinnee  ttoouurriissmm  aaccttiivviittyy  aass  aa  wwhhoollee,,  aanndd  rreellaatteedd  iinnccoommee  aanndd  
eemmppllooyymmeenntt,,  hhaass  ggrroowwnn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ddeessppiittee  aannyy  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  ooff  ffiisshh  ffaarrmmss..  DDiissccuussssiioonnss  wwiitthh  rreeccrreeaattiioonn  
rreepprreesseennttaattiivveess  iinnddiiccaattee  tthhaatt  nnoonn--ccoommmmeerrcciiaall  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  ((ee..gg..,,  bbooaattiinngg  aanndd  kkaayyaakkiinngg))  hhaavvee  aallssoo  ggrroowwnn  
rraappiiddllyy  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn..  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  tthhaatt  ooppeerraattoorrss  aanndd  rreeccrreeaattiioonniissttss  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  
ttoo  ffiinndd  ootthheerr  rroouutteess,,  aanncchhoorraaggeess  aanndd  ffiisshhiinngg  aarreeaass  wwiitthhiinn  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  BBrroouugghhttoonn  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  
ffaarrmmss,,  wwiitthhoouutt  aalltteerriinngg  tthheeiirr  bbaassee  ooff  ooppeerraattiioonnss..  
SSoommee  ooppeerraattoorrss  ffeeeell  tthhaatt  tthhee  ttoouurriissmm  ccoommppoonneenntt  ooff  tthheeiirr  bbuussiinneessss  hhaass  aaccttuuaallllyy  ddeecclliinneedd  oorr  tthhaatt  tthheeiirr  bbuussiinneesssseess  
ccoouulldd  hhaavvee  ggrroowwnn  mmoorree  rraappiiddllyy  wwiitthhoouutt  ffaarrmmss..  KKaayyaakkeerrss  aallssoo  pprreeffeerr  ffeewweerr  oorr  nnoo  ffaarrmmss,,  aanndd  bbeelliieevvee  tthhaatt  kkaayyaakkiinngg  
aaccttiivviittyy  iinn  aarreeaass  ssuucchh  aass  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aanndd  CCllaayyooqquuoott  SSoouunndd  hhaass  bbeeeenn  rreedduucceedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffaarrmmss..  
HHoowweevveerr,,  eevveenn  tthhoouugghh  mmaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  mmiigghhtt  hhaavvee  ggrroowwnn  mmoorree  rraappiiddllyy  iinn  ssuucchh  aarreeaass  wwiitthhoouutt  ffiisshh  
ffaarrmmss,,  iitt  iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  iimmppaacctt  uupp  ttoo  nnooww  hhaass  bbeeeenn  mmoorree  ttoo  ddiivveerrtt  ssoommee  aaccttiivviittyy  ttoo  ootthheerr  rreeggiioonnss..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  
iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  oovveerraallll  pprroovviinncciiaall  mmaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittyy  hhaass  bbeeeenn  aaffffeecctteedd..  



TThhee  iimmppaaccttss  oonn  mmaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  ccoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  eevviiddeenntt  iinn  cceerrttaaiinn  rreeggiioonnss  bbyy  aann  iinnccrreeaasseedd  
nnuummbbeerr  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  ssiittiinngg  oorr  ooppeerraattiinngg  pprraaccttiicceess  ooff  ffaarrmmss,,  oorr  pprroovviinncciiaallllyy  iiff  BB..CC..’’ss  ””ssuuppeerr  nnaattuurraall””  
rreeppuuttaattiioonn  iiss  aaffffeecctteedd..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  ggrroowwtthh  ppootteennttiiaall  iinn  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  
uussee  mmaayy  uullttiimmaatteellyy  bbee  lliimmiitteedd,,  eevveenn  wwiitthh  nnoo  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffaarrmmss,,  aass  ppooppuullaarr  ddeessttiinnaattiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  
BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  aanndd  CCllaayyooqquuoott  SSoouunndd  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ccrroowwddeedd..2233  TThhiiss  wwoouulldd  bbee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttrruuee  iiff  
uussee  lleevveellss  bbeeggaann  ttoo  ddiissttuurrbb  wwiillddlliiffee  ssuucchh  aass  wwhhaalleess,,  wwhhiicchh  aarree  aa  kkeeyy  aattttrraaccttiioonn  iinn  bbootthh  ooff  tthheessee  aarreeaass..  
UUppllaanndd  PPrrooppeerrttyy  
TThhee  nnooiissee,,  ssmmeellll  aanndd  vviissuuaall  eeffffeeccttss  ooff  ffaarrmmss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddeebbrriiss  tthhaatt  ccaann  wwaasshh  aasshhoorree  oorr  wwhhiicchh  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
llaanndd--bbaasseedd  bbuuiillddiinnggss,,  ccaann  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctt  tthhee  aaeesstthheettiicc  aanndd  eeccoonnoommiicc  vvaalluuee  ooff  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy  uussee——
ppaarrttiiccuullaarrllyy  rreessiiddeennttiiaall  oorr  rreeccrreeaattiioonnaall  uussee..  
FFaarrmmss  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  ssiitteedd  ttoo  aavvooiidd  iimmppaaccttss  oonn  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy,,  bbuutt  tthheerree  aarree  iinnssttaanncceess  wwhheerree  ssuucchh  iimmppaaccttss  
ooccccuurr..  IImmppaaccttss  aarree  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwhheerree  ffaarrmmss  aarree  llooccaatteedd  iinn  ssmmaallll  bbaayyss  oorr  iinnlleettss  nneeaarr  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaass  oorr  
rreeccrreeaattiioonnaall  pprrooppeerrttiieess,,  ssuucchh  aass  SSooookkee  bbaassiinn,,  CCyypprreessss  SSoouunndd  iinn  CCllaayyooqquuoott  SSoouunndd  aanndd  pprreevviioouuss  ffaarrmmss  oonn  tthhee  
SSuunnsshhiinnee  CCooaasstt..  TThhee  CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  hhaass  aallssoo  rreeppoorrtteeddllyy  rreecceeiivveedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppllaaiinnttss  
ffrroomm  uuppllaanndd  oowwnneerrss..  AAnnootthheerr  eexxaammppllee  iiss  tthhee  ffaarrmm  llooccaatteedd  aatt  CCaarrrriiee  BBaayy  nneeaarr  tthhee  GGiillffoorrdd  VViillllaaggee  IInnddiiaann  RReesseerrvvee  
iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn,,  nnoott  oonnllyy  wwiitthh  iimmppaaccttss  aass  nnootteedd  aabboovvee,,  bbuutt  aaddddiinngg  ““iinnssuulltt  ttoo  iinnjjuurryy””  ttoo  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  wwhhoo  ffeeeell  
tthheeyy  bbeeaarr  aa  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  sshhaarree  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  ffaarrmmss,,  wwiitthhoouutt  ooffffsseettttiinngg  bbeenneeffiittss..  
NNoo  eessttiimmaatteess  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  ddiimmiinnuuttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  vvaalluueess  dduuee  ttoo  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  TThhee  oovveerraallll  ttoottaall  wwoouulldd  
lliikkeellyy  bbee  ssmmaallll  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreemmootteenneessss  ooff  tthhee  ssiitteess  aanndd  tthhee  iinntteenntt  ttoo  aavvooiidd  ccoonnfflliiccttiinngg  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy  uussee..  
HHoowweevveerr,,  aass  wwiitthh  ootthheerr  ssiittee--ssppeecciiffiicc  iimmppaaccttss,,  wwhhiillee  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt  oonn  aa  pprroovviinncciiaall  ssccaallee,,  tthheeyy  aarree  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  
ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ccoommmmuunniittiieess  aaffffeecctteedd..  
OOtthheerr  RReessoouurrccee  IImmppaaccttss  
OOtthheerr  rreessoouurrccee  aanndd  mmaarriinnee  aaccttiivviittyy  tthhaatt  ccaann  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinncclluuddee  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  aanndd  
nnaavviiggaattiioonn  aanndd  ssaaffeettyy..  IImmppaaccttss  oonn  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  dduuee  ttoo  oonnsshhoorree  bbuuiillddiinnggss  aanndd  aaccttiivviittyy  aarree  
ooff  ccoonncceerrnn,,  bbuutt  aarree  nnoott  wweellll  ddooccuummeenntteedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ssiittee  ssuurrvveeyyss  pprriioorr  ttoo  lliicceennssiinngg..  AAcccceessss  aanndd  
qquuaalliittyy  ooff  vviieewwiinngg  ccaann  bbee  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctteedd..  
NNaavviiggaattiioonn  aanndd  ssaaffeettyy  ccaann  bbee  aaffffeecctteedd  bbootthh  nneeggaattiivveellyy  aanndd  ppoossiittiivveellyy..  EExxaammpplleess  hhaavvee  bbeeeenn  
pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  LLooccaall  IInnffoorrmmaattiioonn  RReeppoorrtt  aanndd  ttoo  tthhee  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  aabboouutt  ffaarrmmss  
eexxtteennddiinngg  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  bboouunnddaarriieess  aanndd  tthhee  uussee  ooff  nniigghhtt  lliigghhttss  ppoossiinngg  hhaazzaarrddss  ttoo  nnaavviiggaattiioonn..  
OOtthheerrss  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ffaarrmmss  ccaann  pprroovviiddee  ssaaffee  hhaavveennss  ffoorr  bbooaatteerrss..  GGeenneerraallllyy,,  hhoowweevveerr,,  aallll  
ooff  tthheessee  iimmppaaccttss  aarree  lliimmiitteedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreemmoottee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssiitteess..



IIVV..  SSOOCCIIAALL  IIMMPPAACCTTSS  
FFoorr  tthhiiss  rreevviieeww,,  tthhee  ssoocciiaall  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aarree  aasssseesssseedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  nnaattuurree,,  eexxtteenntt  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  
ooff  iittss  eeffffeeccttss  oonn  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess..  FFiirrsstt,,  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  tthhee  tthhrreeee  mmaajjoorr  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  
tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  ssttuuddyy  aarreeaa  ((PPoorrtt  MMccNNeeiillll,,  AAlleerrtt  BBaayy  aanndd  SSooiinnttuullaa))  aarree  ddiissccuusssseedd..  TThhiiss  iiss  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  
ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  eeffffeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ccoommmmuunniittiieess..  
  
AA..  IIMMPPAACCTTSS  OONN  SSTTUUDDYY  AARREEAA  CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS  
DDaattaa  ssoouurrcceess  ffoorr  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  mmaajjoorr  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  iinncclluuddee::  
••  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  pprrooffiillee  ooff  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  ccoommmmuunniittiieess;;  
••  aa  ssuurrvveeyy  bbyy  MMSSAA  ooff  tthhee  ttwwoo  mmaajjoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  aanndd  tthhee  oonnee  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  

ssttuuddyy  aarreeaa,,  ttoo  ccoolllleecctt  ddaattaa  oonn  eemmppllooyymmeenntt,,  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  aanndd  kkeeyy  ssuupppplliieerrss;;  aanndd  
••  iinntteerrvviieewwss  bbyy  MMSSAA  wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1100  iinndduussttrryy  rreepprreesseennttaattiivveess,,  ssuupppplliieerrss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ooffffiicciiaallss  ttoo  

ccoolllleecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  sseeccttoorr  oonn  tthhee  aarreeaa  aanndd  oonn  llooccaall  rreessiiddeennttss  aanndd  bbuussiinneesssseess..  
SSoocciioo--EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee  
IInn  TTaabbllee  2255,,  11999911  cceennssuuss  aanndd  11999966  ppooppuullaattiioonn  eessttiimmaatteess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  aanndd  ootthheerr  MMoouunntt  
WWaaddddiinnggttoonn  ddiissttrriicctt  ccoommmmuunniittiieess..  TThhee  ppooppuullaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  ccoommmmuunniittiieess  iiss  qquuiittee  ssmmaallll——eessttiimmaatteedd  aatt  
44,,882255  iinn  11999966..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  hhaavvee  ggrroowwnn  bbyy  aallmmoosstt  1100%%  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  



TTaabbllee  2255——SSttuuddyy  AArreeaa  aammdd  MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn  DDiissttrriicctt  PPooppuullaattiioonn  
  11999911  11999966**  %%  IINNCCRREEAASSEE  
AAlleerrtt  BBaayy  664477  669977  77..77  
PPoorrtt  MMccNNeeiillll  22,,771177  33,,001144  1100..99  
RRuurraall  BBrroouugghhttoonn  AArreeaa****  11,,003399  11,,111144  77..22  
SSuubbttoottaall  44,,440033  44,,882255  99..66  
PPoorrtt  HHaarrddyy  55,,223300  55,,447700  44..66  
PPoorrtt  AAlliiccee  11,,441111  11,,662266  1155..22  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss  rreesseerrvveess++  11,,775500  11,,990000  88..66  
RRuurraall——ootthheerr++++  11,,550066  11,,662200  77..66  
MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn  DDiissttrriicctt  1144,,330000  1155,,444411  77..88  
**EEssttiimmaattee  
****IInncclluuddeess  SSuubb--DDiivviissiioonn  AA  wwhhiicchh  ccoovveerrss  tthhee  MMaaiinnllaanndd  aarreeaass,,  aanndd  aa  ggrroouupp  ooff  iissllaannddss  iinn  tthhee  QQuueeeenn  CChhaarrlloottttee  SSttrraaiitt        ((tthhee  llaarrggeesstt  ooff  wwhhiicchh  
iiss  MMaallccoollmm  IIssllaanndd,,  wwhheerree  tthhee  vviillllaaggee  ooff  SSooiinnttuullaa  iiss  llooccaatteedd))..  
++SSoommee  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  rreesseerrvveess  aarree  bbaasseedd  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  aarreeaa..      
++++IInncclluuddeess  SSuubb--DDiivviissiioonn  BB  ooff  tthhee  MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn  DDiissttrriicctt  wwhhiicchh  ccoovveerrss  tthhee  VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt,,            aanndd  iinncclluuddeess  
tthhee  ssmmaallll  ccoommmmuunniittiieess  ooff  WWoossss  LLaakkee,,  HHoollbbeerrgg,,  HHyyddee  CCrreeeekk,,  aanndd  CCooaall  HHaarrbboouurr..  
SSoouurrccee::  BBCC  SSttaattss,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  CCoorrppoorraattee  RReellaattiioonnss..  
  
PPoorrtt  MMccNNeeiillll,,  AAlleerrtt  BBaayy  aanndd  SSooiinnttuullaa  aarree  tthhee  tthhrreeee  llaarrggeesstt  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo——tthheeyy  
aarree  bbrriieeffllyy  pprrooffiilleedd  bbeellooww..  
PPoorrtt  MMccNNeeiillll::  TThhee  ttoowwnn  ooff  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  bbeeggaann  aass  aa  PPiioonneeeerr  TTiimmbbeerr’’ss  LLooggggiinngg  CCaammpp  wwhhiicchh  wwaass  ffllooaatteedd  ffrroomm  
MMaallccoollmm  IIssllaanndd  iinn  11993377..  TToo  tthhiiss  ddaayy,,  tthhee  ffoorreesstt  iinndduussttrryy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ddoommiinnaattee  tthhee  eeccoonnoommyy  ooff  PPoorrtt  MMccNNeeiillll..  
TThhee  mmaajjoorr  ffoorreesstt  pprroodduuccttss  ooppeerraattiioonnss  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aanndd  ssmmaalllleerr  ssuurrrroouunnddiinngg  ccoommmmuunniittiieess  iinncclluuddee  tthhee  llooggggiinngg  
ddiivviissiioonnss  ooff::  
••  MMaaccMMiillllaann  BBllooeeddeell  LLttdd..;;  
••  CCaannaaddiiaann  FFoorreesstt  PPrroodduuccttss  LLttdd..  ((CCaannffoorr));;  
••  WWeesstteerrnn  FFoorreesstt  PPrroodduuccttss  ((WWFFPP));;  aanndd  
••  TTiimmbbeerrWWeesstt  FFoorreesstt  LLiimmiitteedd..  
OOtthheerr  eemmppllooyyeerrss  iinn  tthhee  ffoorreesstt  sseeccttoorr  iinncclluuddee  hhaallff  aa  ddoozzeenn  ssmmaallll  ssaawwmmiillllss  aanndd  wwoooodd  pprroodduuccttss  pprroocceessssiinngg  ppllaannttss;;  lloogg  
hhaarrvveessttiinngg  aanndd  lloogg  hhaauulliinngg  ccoonnttrraaccttoorrss;;  ttrreeee  ppllaannttiinngg  aanndd  ssiillvviiccuullttuurree  ccoonnttrraaccttoorrss;;  aanndd  ffoorreessttrryy  ccoonnssuullttiinngg  ffiirrmmss..    
AAlleerrtt  BBaayy::  AAlleerrtt  BBaayy  iiss  ssiittuuaatteedd  oonn  CCoorrmmoorraanntt  IIssllaanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1100  KKmm  ooffffsshhoorree  ffrroomm  PPoorrtt  MMccNNeeiillll..  TThhee  
vviillllaaggee  ooff  AAlleerrtt  BBaayy  hhaass  hhaadd  aa  lloonngg  hhiissttoorryy  ooff  sseettttlleemmeenntt,,  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ssaallmmoonn  ssaalltteerryy  iinn  
11887700..  AAlleerrtt  BBaayy  ddeevveellooppeedd  aarroouunndd  tthhee  ffiisshhiinngg  iinndduussttrryy,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonn  ffoorr  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aanndd  tthhee  
ccooaassttaall  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  



iinndduussttrryy..  AAlleerrtt  BBaayy’’ss  rroollee  aass  aa  ccooaassttaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrree  ddiimmiinniisshheedd  wwiitthh  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  IIssllaanndd  
HHiigghhwwaayy  ttoo  PPoorrtt  HHaarrddyy  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11997700ss..  CCoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  iiss  tthhee  ddoommiinnaanntt  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  vviillllaaggee  ooff  
AAlleerrtt  BBaayy..  TThhee  ttoouurriissmm  sseeccttoorr  hhaass  bbeeeenn  ggaaiinniinngg  iinn  iimmppoorrttaannccee..  
SSooiinnttuullaa::  TThhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  SSooiinnttuullaa  iiss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssoouutthh  sshhoorree  ooff  MMaallccoollmm  IIssllaanndd..  IItt  iiss  aacccceessssiibbllee  bbyy  ffeerrrryy  ttoo  
PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aanndd  AAlleerrtt  BBaayy..  TThhee  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  sseeccttoorr  ddoommiinnaatteess  tthhee  llooccaall  eeccoonnoommyy  ooff  MMaallccoollmm  IIssllaanndd..  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  ssuummmmaarriizzeess  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  sseeccttoorr  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ooff  PPoorrtt  MMccNNeeiillll,,  AAlleerrtt  BBaayy  aanndd  tthhee  
rruurraall  aarreeaass  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  SSooiinnttuullaa..  TThhee  eemmppllooyymmeenntt  ssttaattiissttiiccss  aarree  ffoorr  11999911  aanndd  
tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  sseeccttoorr  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ppaarrtt  ooff  ffiisshhiinngg  aanndd  ttrraappppiinngg..  
  
TTaabbllee  2266——SSttuuddyy  aarreeaa  ccoommmmuunniittyy  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  sseeccttoorr,,  11999911  
        TToottaall——    
  MMoouunntt  BBrroouugghhttoonn      WWaaddddiinnggttoonn
  AArrcchhiippeellaaggoo  
  AAlleerrtt  BBaayy  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  ——SSuubb  AA  NNuummbbeerr  %%  
FFoorreessttrryy  663355  8844  771199  3333..33  
FFiisshhiinngg  aanndd  TTrraappppiinngg  4411  4433  113377  222200  1100..22  
AAggrriiccuullttuurree    1111    1111  ..55  
TToouurriissmm  4466  117700  2277  224433  1111..33  
PPuubblliicc  SSeeccttoorr  115522  223377  5522  444411  2200..44  
OOtthheerr  BBaassiicc**  8833  2288  2233  113344  66..22  
NNoonn--BBaassiicc****  4488  228877  5577  339922  1188..11  
TToottaall  337700  11,,441100  338800  22,,116600  110000..00  
  
**TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  CCoorrppoorraattee  RReellaattiioonnss  ddeeffiinneess  bbaassiicc  sseeccttoorr  eemmppllooyymmeenntt  aass  bbeeiinngg  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  

tthhaatt  rreessuulltt  iinn  tthhee  ffllooww  ooff  oouuttssiiddee  ddoollllaarrss  iinnttoo  tthhee  aarreeaa..  TThhiiss  mmaayy  oorriiggiinnaattee  ffrroomm  iinndduussttrriiaall  ssoouurrcceess  ssuucchh  aass  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  sseeccttoorr  oorr  nnoonn--
iinndduussttrriiaall  ssoouurrcceess  ssuucchh  aass  iinnvveessttmmeenntt  iinnccoommee,,  ppeennssiioonnss,,  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ttrraannssffeerr  ppaayymmeennttss..  OOtthheerr  BBaassiicc  iinncclluuddeess  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmiinniinngg  sseeccttoorrss..  

****NNoonn--BBaassiicc  iinncclluuddeess  sseerrvviicceess  nnoott  iinncclluuddeedd  aabboovvee  ((ee..gg..  rreettaaiill,,  iinnssuurraannccee,,  ffiinnaannccee,,  eettcc..))..  
SSoouurrccee::  BBCC  SSttaattss..    
  
TThhee  eemmppllooyymmeenntt  ddaattaa  aarree  ssoommeewwhhaatt  ddaatteedd  ((bbaasseedd  oonn  tthhee  11999911  cceennssuuss))  aanndd  ddoo  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  ddeecclliinneess  iinn  bbootthh  
ffoorreessttrryy  oorr  ffiisshhiinngg  tthhaatt  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthheeyy  ddoo  cclleeaarrllyy  iinnddiiccaattee  tthhee  pprriimmaarryy  
iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ffoorreesstt  sseeccttoorr,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll..  TThheeyy  aallssoo  cclleeaarrllyy  sshhooww  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ffiisshhiinngg  iinn  
AAlleerrtt  BBaayy  aanndd  SSooiinnttuullaa,,  aanndd  tthhee  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  ooff  ttoouurriissmm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreeggiioonn..  TToouurriissmm  iiss  iinn  ffaacctt,,  tthhee  
sseeccoonndd  llaarrggeesstt  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ssoouurrccee  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  



MMaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittyy  hhaass  ggrroowwnn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  ((rreeppoorrtteeddllyy  mmoorree  qquuiicckkllyy  tthhaann  ootthheerr  
ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ttoouurriissmm  sseeccttoorr)),,  eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  wwhhaallee  wwaattcchhiinngg,,  kkaayyaakkiinngg  
aanndd  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg  llooddggeess  iinn  tthhee  aarreeaa..  TThhee  rreecceenntt  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aass  aa  pprrootteecctteedd  aarreeaa  aanndd  
iinnccrreeaassiinnggllyy  ccrroowwddeedd  ccoonnddiittiioonnss  iinn  ootthheerr  ppooppuullaarr  rreeccrreeaattiioonn  aarreeaass  ssuucchh  aass  DDeessoollaattiioonn  SSoouunndd,,  hhaavvee  rreeiinnffoorrcceedd  tthheessee  
ggrroowwtthh  ttrreennddss..  TTeelleeggrraapphh  CCoovvee,,  aanndd  ttoo  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aanndd  PPoorrtt  HHaarrddyy  aarree  tthhee  mmaajjoorr  ssuuppppllyy  cceennttrreess  
aanndd  bbaassiiss  ffoorr  mmaarriinnee  rreeccrreeaattiioonn  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn..  AA  6600  rroooomm  aaccccoommmmooddaattiioonn  ccoommpplleexx  iiss  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  aa  
wwhhaallee  wwaattcchhiinngg  rreesseeaarrcchh  cceennttrree  aanndd  ggoollff  ccoouurrssee  aarree  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iinn  TTeelleeggrraapphh  CCoovvee..  
SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  OOppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  SSttuuddyy  AArreeaa  
SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  aarreeaa  iinncclluuddee::  
••  SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmmss——SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmmss  ooppeerraatteess  1122  ggrrooww--oouutt  ssiitteess  aanndd  ttwwoo  hhaattcchheerriieess  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  

AArrcchhiippeellaaggoo..  OOtthheerr  ooppeerraattiioonnss  oouuttssiiddee  tthhee  ccaassee  ssttuuddyy  aarreeaa  iinncclluuddee  aa  hhaattcchheerryy  iinn  SSaayywwaarrdd  aanndd  ttwwoo  ooppeerraattiinngg  
ssiitteess  iinn  QQuuaattssiinnoo  SSoouunndd  nneeaarr  CCooaall  HHaarrbboouurr,,  cclloosseerr  ttoo  PPoorrtt  HHaarrddyy..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooffffiiccee  iiss  iinn  CCaammppbbeellll  
RRiivveerr..    

••  BB..CC..  PPaacckkeerrss——BBCC  PPaacckkeerrss  ooppeerraatteess  66  ggrrooww--oouutt  ssiitteess  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo..  BBCC  PPaacckkeerrss’’  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooffffiiccee  iiss  aallssoo  iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr..  FFaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ffrroomm  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  ssiitteess  iiss  
pprroocceesssseedd  aatt  tthhee  BBrroowwnn’’ss  BBaayy  PPaacckkiinngg  ppllaanntt  iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr..  

••  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd——EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg  iiss  oowwnneedd  bbyy  GGrreeaatt  NNoorrtthheerrnn  PPaacckkiinngg  LLttdd..  ooff  
NNoorrtthh  VVaannccoouuvveerr  wwiitthh  SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmmss  IInncc..  BBrroowwnn’’ss  BBaayy  PPaacckkiinngg  ffrroomm  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  hhaadd  bbeeeenn  pprroocceessssiinngg  
tthhee  ffiisshh  pprroodduucceedd  aatt  SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmmss  uunnttiill  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg  ooppeenneedd  iinn  llaattee  11999966..  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg  
eemmppllooyyss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400  ppeeooppllee  aanndd  iitt  hhooppeess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhaatt  ttoo  110000  iinn  tthhee  sspprriinngg  ooff  11999977,,  wwhheenn  iitt  wwiillll  ssttaarrtt  
sstteeaakk  ffiilllleettiinngg  aanndd  sskkiinnnniinngg..  TThhee  ppllaanntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  pprroocceessss  bbeettwweeeenn  77,,000000  aanndd  99,,000000  mmeettrriicc  ttoonnnneess  ppeerr  yyeeaarr..  

TThheessee  ccoommppaanniieess  eemmppllooyy  220077  ppeeooppllee  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  aarreeaa  ooppeerraattiioonnss..  AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  2277,,  aann  
eessttiimmaatteedd  2211%%  ((4444))  ooff  tthheessee  wwoorrkkeerrss  rreessiiddee  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  ssttuuddyy  aarreeaa  ccoommmmuunniittiieess..  TThhee  bbaallaannccee  
lliivvee  iinn  PPoorrtt  HHaarrddyy,,  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  aanndd  tthhee  CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy  aarreeaa..  



TTaabbllee  2277——EEmmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  SSeeccttoorr  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  bbyy  PPllaaccee  ooff  RReessiiddeennccee  ooff  EEmmppllooyyeeeess  
      PPllaaccee  ooff  RReessiiddeenntt    %%  RReessiiddiinngg  
iinn  tthhee  ooff  tthhoossee  nnoott      BBrroouugghhttoonn  RReessiiddiinngg  iinn  
tthhee  TToottaall  AArrcchhiippeellaaggoo**  BBrroouugghhttoonn  AArreeaa  
OOppeerraattiinngg  LLaabboouurr  112211  1111%%  PPoorrtt  HHaarrddyy,,  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  &&      
  CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy  
HHaattcchheerryy  wwoorrkkeerrss  2222  1111%%  PPoorrtt  HHaarrddyy,,  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  &&    
  CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy  
PPrroocceessssiinngg  LLaabboouurr  3399  5599%%  PPoorrtt  HHaarrddyy  
MMeecchhaanniiccss  44  2255%%  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  &&  ootthheerr  
TTrraannssppoorrttaattiioonn****  22  110000%%    
AAddmmiinniissttrraattiioonn******  1199  1100%%  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  
TToottaall  220077  2211%%  PPoorrtt  HHaarrddyy,,  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  &&    
  CCoommooxx//CCoouurrtteennaayy  
  
**IInncclluuddeess  PPoorrtt  MMccNNeeiillll,,  SSooiinnttuullaa,,  AAlleerrtt  BBaayy  aanndd  ootthheerr  ssmmaalllleerr  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarreeaa..  
****SSoommee  ooff  tthhee  bbooaatt  ccrreewwss  aanndd  sskkiippppeerrss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ooppeerraattiinngg  llaabboouurr..    
******TThheessee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  jjoobbss  iinncclluuddee  oonnllyy  tthhoossee  tthhaatt  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo..  TTwwoo  ooff  tthhee      aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ppoossiittiioonnss  aarree  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll,,  tthhee  bbaallaannccee  aarree  iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr..    
SSoouurrccee::  BBaasseedd  oonn  aa  11999966  ssuurrvveeyy  bbyy  tthhee  MMSSAA  CCoonnssuullttaannttss  ooff  SSttoolltt  SSeeaa  FFaarrmmss,,  BB..CC..  PPaacckkeerrss  aanndd  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg..  
  
TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  llooccaall  eemmppllooyymmeenntt  iiss  iinn  pprroocceessssiinngg  aanndd  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  tthhee  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg  PPllaanntt..  
TThhee  ppllaanntt  aattttrraacctteedd  aa  lloott  ooff  llooccaall  iinntteerreesstt..  MMrr..  DDaavvee  PPaasshhlleeyy,,  tthhee  ppllaanntt  mmaannaaggeerr,,  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  110000  llooccaall  
ppeeooppllee  aapppplliieedd  ffoorr  jjoobbss  wwhheenn  tthhee  ppllaanntt  ooppeenneedd..2244  AApppprrooxxiimmaatteellyy  tthhrreeee  qquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  nnooww  wwoorrkkiinngg  aatt  
tthhee  ppllaanntt  wweerree  aallrreeaaddyy  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  NNoorrtthh  IIssllaanndd  aarreeaa..  TThhoossee  ccoommiinngg  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  aarreeaa  iinncclluuddee::  
••  MMrr..  PPaasshhlleeyy  mmoovveedd  ttoo  tthhee  NNoorrtthh  IIssllaanndd  ffrroomm  PPrriinnccee  RRuuppeerrtt  wwhheerree  hhee  wwoorrkkeedd  iinn  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  

iinndduussttrryy  ffoorr  2233  yyeeaarrss  aatt  tthhee  BB..CC..  PPaacckkeerrss  ccaannnneerryy;;  
••  77  wwoorrkkeerrss  ttrraannssffeerrrreedd  ffrroomm  CCaammppbbeellll  RRiivveerr;;  
••  11  iinnddiivviidduuaall  rreellooccaatteedd  ffrroomm  NNaannaaiimmoo;;  aanndd    
••  11  iinnddiivviidduuaall  rreellooccaatteedd  ffrroomm  tthhee  LLoowweerr  MMaaiinnllaanndd..    
TThheerree  iiss  aa  hhiigghh  pprrooppoorrttiioonn  ooff  wwoommeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  pprroocceessssiinngg..  IInn  bbootthh  
BBrroowwnn’’ss  BBaayy  aanndd  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg,,  wwoommeenn  aaccccoouunntt  ffoorr  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  tthhee  llaabboouurr  ffoorrccee..  OOnnee  ccoommppaannyy  
rreepprreesseennttaattiivvee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aatt  tthhee  ggrrooww--oouutt  ssiitteess  aanndd  hhaattcchheerriieess,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  hhaallff  ooff  tthhee  mmaannaaggeerrss  aarree  wwoommeenn..  
AAnnootthheerr  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  wwoommeenn  aaccccoouunntteedd  ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  3300%%  ooff  tthhee  ssttaaffff  aanndd  ooppeerraattiinngg  llaabboouurr..  
TThhee  ssuurrvveeyy  ddaattaa  sshhooww  tthhaatt  tthheerree  aarree  88  iinnddiivviidduuaallss  ooff  AAbboorriiggiinnaall  ddeesscceenntt  wwoorrkkiinngg  aatt  tthhee  ffaarrmmss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  
AArrcchhiippeellaaggoo  aanndd  tthhee  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll..  TThhiiss  rreepprreesseennttss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  44%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ssaallmmoonn  
ffaarrmmiinngg  llaabboouurr  ffoorrccee  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo..  
  



LLooccaall  SSuupppplliieerrss  
TThheerree  aarree  nnoo  mmaajjoorr  ddeeddiiccaatteedd  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  ssuupppplliieerrss  bbaasseedd  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  ((eexxcceepptt  ffoorr  
EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg,,  tthhee  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll))..  TThhee  ffaarrmmss  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo  aanndd  
EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg  ppuurrcchhaassee  iitteemmss  ssuucchh  aass  nneettss,,  ccaaggeess,,  bbooaattss,,  bbooaatt  eennggiinneess,,  ccoonnttaaiinneerrss,,  bbooxxeess,,  rrooppee  aanndd  ttrraannssppoorrtt  
sseerrvviicceess  ffrroomm  CCaammppbbeellll  RRiivveerr  aanndd  ootthheerr  BB..CC..  llooccaattiioonnss..  
TThhee  mmaajjoorr  bbuussiinneesssseess  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aanndd  AAlleerrtt  BBaayy  tthhaatt  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  sseeccttoorr  aallssoo  ssuuppppllyy  ootthheerr  
iinndduussttrriieess  ssuucchh  aass  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  sseeccttoorr  aass  wweellll  aass  tthhee  rreessiiddeenntt  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  
aarree  ggeenneerraallllyy  ppuurrcchhaasseedd  ffrroomm  ssuupppplliieerrss  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll::  
••  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  ssuupppplliieess  ffoorr  pprroovviiddiinngg  rroooomm  aanndd  bbooaarrdd  sseerrvviicceess  ttoo  mmoosstt  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwoorrkkeerrss  ((tthhee  mmaajjoorr  

ssuupppplliieerr  iiss  IIGGAA));;  
••  mmaarriinnee  aanndd  ootthheerr  ssuupppplliieess  ssuucchh  aass  rruubbbbeerr  bboooottss,,  rruubbbbeerr  gglloovveess,,  eettcc..  ((oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  rreettaaiill  ssttoorree  iiss  SShhoopp  RRiittee));;  

aanndd    
••  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  eelleeccttrriiccaall  sseerrvviicceess,,  ccoonnccrreettee,,  ppllyywwoooodd  ssuupppplliieess,,  eettcc..  ((ee..gg..  NNoorrvvaann  

CCoonnssttrruuccttiioonn,,  KK&&KK  EElleeccttrriicc  aanndd  WWiinnddssoorr  PPllyywwoooodd..))  
SSuupppplliieerrss  iiddeennttiiffiieedd  iinn  AAlleerrtt  BBaayy  iinncclluuddee::    
••  AAlleerrtt  BBaayy  PPeettrroolleeuumm  SSeerrvviiccee  LLttdd..;;  
••  AAlleerrtt  BBaayy  PPiillee  DDrriivviinngg  CCoo..  LLttdd..——ttoowwiinngg  aanndd  ttuugg  bbooaatt  sseerrvviicceess;;  aanndd  
••  CCaannaaddiiaann  FFaabbrriiccaattoorrss——bbooaatt  rreeppaaiirr  sseerrvviicceess..  
OOnnee  iinnddiivviidduuaall  iinn  tthhee  aarreeaa  ccoommmmeenntteedd  tthhaatt  wwiitthh  ttwwoo  llaarrggee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ccoommppaanniieess  hhaavviinngg  tthheeiirr  rreeggiioonnaall  ooffffiicceess  
iinn  CCaammppbbeellll  RRiivveerr,,  ffeewweerr  bbuussiinneesssseess  ffrroomm  AAlleerrtt  BBaayy  aanndd  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aarree  ssuuppppllyyiinngg  tthhee  iinndduussttrryy..  TThhaatt  ssaammee  
iinnddiivviidduuaall  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhiiss  ccoommppaannyy  pprreevviioouussllyy  pprroovviiddeedd  sseerrvviicceess  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  llooccaall  ffaarrmmss  wwhheenn  iitt  wwaass  llooccaallllyy  
mmaannaaggeedd..  EEnngglleewwoooodd  PPaacckkiinngg,,  tthhee  nneeww  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  iiss  vviieewweedd  bbyy  ccoommmmuunniittyy  rreepprreesseennttaattiivveess  
aass  ppootteennttiiaallllyy  ooppeenniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  llooccaall  bbuussiinneesssseess  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  iinndduussttrryy..    TThhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  ppllaanntt  
iittsseellff  hhaadd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  oonn  llooccaall  bbuussiinneessss..  
RReellaattiivvee  IImmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  SSeeccttoorr  
BBaasseedd  oonn  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  wwoouulldd  aappppeeaarr  tthhaatt  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  hhaass  ddiirreeccttllyy  ggeenneerraatteedd  ssoommee  4444  jjoobbss  iinn  tthhee  
BBrroouugghhttoonn  aarreeaa;;  tthhee  iinnddiirreecctt  ((ssuupppplliieerr))  iimmppaaccttss  aarree  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll..  TThheessee  4444  jjoobbss  rreepprreesseenntt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  22%%  ooff  
ttoottaall  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  aarreeaa,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  3333%%  ffoorr  tthhee  ffoorreesstt  sseeccttoorr,,  1111%%  ffoorr  ttoouurriissmm  aanndd  1100%%  ffoorr  ffiisshhiinngg  aanndd  
ttrraappppiinngg..  
TThhee  llooccaall  iimmppaacctt  iiss  ccoonncceennttrraatteedd  aallmmoosstt  eennttiirreellyy  iinn  PPoorrtt  MMccNNeeiillll  aanndd  iiss  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll,,  mmuucchh  ssmmaalllleerr  tthhaann  tthhee  
iimmppaaccttss  oonn  llaarrggeerr  cceennttrreess  oouuttssiiddee  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  ssuucchh  aass  PPoorrtt  HHaarrddyy  oorr  CCaammppbbeellll  RRiivveerr..  HHoowweevveerr,,  tthhee  jjoobbss  aarree  vveerryy  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  ggoott  tthheemm  aanndd  hhaavvee  hheellppeedd,,  bbeeccaauussee  ooff  pprreeddoommiinnaatteellyy  llooccaall  hhiirriinngg,,  ttoo  ooffffsseett  ddeecclliinneess  
iinn  ootthheerr  sseeccttoorrss..  FFuurrtthheerr,,  tthheerree  iiss  ssoommee  ggrroowwtthh  ppootteennttiiaall,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  tthhee  nneeww  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt..  



NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  ttoo  ddaattee  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  oorr  mmaarriinnee  
ttoouurriissmm..  IImmppaaccttss  oonn  ffiisshhiinngg  aarree  dduuee  ttoo  ootthheerr  ffaaccttoorrss  aanndd  aannyy  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  ttoouurriissmm  hhaavvee  nnoott  
ddaammppeenneedd  iittss  rraattee  ooff  ggrroowwtthh..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthheessee  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  sseeccttoorrss  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  aarreeaa,,  aanndd  tthhee  
ccoommmmuunniittiieess  wwoouulldd  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  aannyy  nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss..  TThhee  rriisskk  oorr  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  tthhiiss  nnoo  ddoouubbtt  iiss  ooff  
ccoonncceerrnn  ttoo  mmaannyy  rreessiiddeennttss  iinn  tthhee  aarreeaa,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  rreessiiddeennttss  iinn  SSooiinnttuullaa  aanndd  AAlleerrtt  BBaayy  wwhhoo  ddoo  nnoott  bbeenneeffiitt  ffrroomm  
ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  aanndd  wwhhoo  ddeeppeenndd  ssoo  hheeaavviillyy  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg..  
  
BB..  IIMMPPAACCTTSS  OONN  AABBOORRIIGGIINNAALL  CCOOMMMMUUNNIITTIIEESS  
SSoocciioo--EEccoonnoommiicc  PPrrooffiillee2255  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss’’  ppooppuullaattiioonn  iinn  nnoorrtthheerrnn  VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  22,,000000  lliivviinngg  oonn--rreesseerrvvee..  
AAnnootthheerr  22,,000000  BBaanndd  mmeemmbbeerrss  lliivvee  ooffff--rreesseerrvvee  iinn  ccoommmmuunniittiieess  eellsseewwhheerree  oonn  VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd  ((ee..gg..,,  CCaammppbbeellll  
RRiivveerr))  aanndd  tthhee  mmaaiinnllaanndd  ((ee..gg..  VVaannccoouuvveerr))..  TThheerree  aarree  eelleevveenn  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  wwhhoossee  tteerrrriittoorriieess  lliiee  llaarrggeellyy  oorr  
eexxcclluussiivveellyy  wwiitthhiinn  nnoorrtthheerrnn  VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd  aarreeaa,,  iinncclluuddiinngg  ssiixx  BBaannddss  wwiitthh  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  DDiissttrriicctt  CCoouunncciill  
((KKDDCC))  aanndd  ffiivvee  BBaannddss  wwiitthh  tthhee  MMuussggaammaaggww--TTssaawwaattaaiinneeuukk  TTrriibbaall  CCoouunncciill..  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss’’  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  iiss  rroouugghhllyy  11,,220000,,  ccoommpprriissiinngg  aabboouutt  oonnee--qquuaarrtteerr  ooff  tthhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  
iinn  tthhee  aarreeaa..  MMoosstt  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  wwiitthh  ppooppuullaatteedd  rreesseerrvveess  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarree  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
MMuussggaammaaggww--TTssaawwaattaaiinneeuukk  TTrriibbaall  CCoouunncciill::  tthhee  NNaammggiiss  ((bbyy  ffaarr  tthhee  llaarrggeesstt  BBaanndd  llooccaatteedd  nneeaarr  AAlleerrtt  BBaayy  oonn  
CCoorrmmoorraanntt  IIssllaanndd)),,  TTlloowwiittssiiss--MMuummttaaggiillaa  ((AAlleerrtt  BBaayy));;  KKwwiicckkssuuttaaiinneeuukk  ((GGiillffoorrdd  IIssllaanndd)),,  aanndd  TTssaawwaawwaattaaiinneeuukk  
((KKiinnggccoommee  IInnlleett))..  TThhee  TTaannaakktteeuukk  iinn  AAlleerrtt  BBaayy  iiss  tthhee  oonnllyy  BBaanndd  uunnddeerr  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  DDiissttrriicctt  CCoouunncciill  wwiitthh  
mmeemmbbeerrss  lliivviinngg  oonn  rreesseerrvvee  iinn  tthhee  BBrroouugghhttoonn,,  aalltthhoouugghh  sseevveerraall  ooff  tthhee  ootthheerr  BBaannddss  uunnddeerr  tthhee  KKDDCC  hhaavvee  rreesseerrvveess  
aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  vviillllaaggeess  iinn  tthhee  aarreeaa..  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  sstteeaaddiillyy,,  iinn  aabbssoolluuttee  tteerrmmss  aanndd  aass  aa  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ttoottaall  
ppooppuullaattiioonn,,  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee  dduuee  ttoo  nnaattuurraall  iinnccrreeaasseess  aanndd  BBaanndd  mmeemmbbeerrss  rreettuurrnniinngg  ffrroomm  uurrbbaann  aarreeaass..  TThheessee  
ttrreennddss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee..  
CCoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerriieess  aaccttiivviittiieess  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssoouurrccee  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ppeeooppllee  iinn  tthhee  
BBrroouugghhttoonn  iinncclluuddiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg  ((aallmmoosstt  5500  vveesssseellss  eemmppllooyyiinngg  uupp  ttoo  115500  iinn  AAlleerrtt  BBaayy  aalloonnee)),,  ffiisshh  
pprroocceessssiinngg  aanndd  sshheellllffiisshh  hhaarrvveessttiinngg..  TThhee  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  BBrroouugghhttoonn  aarree  aallssoo  cceennttrraall  ttoo  tthhee  ddiieett,,  ccuullttuurree  
aanndd  ssppiirriittuuaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ppeeooppllee..  OOtthheerr  mmaaiinn  ssoouurrcceess  ooff  lliivveelliihhoooodd  iinncclluuddee::  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
((iinncclluuddiinngg  BBaanndd  CCoouunncciill,,  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh)),,  llooggggiinngg  aanndd  ffoorreessttrryy  ssiillvviiccuullttuurree,,  ffiisshheerriieess  
eennhhaanncceemmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprroojjeeccttss  aanndd  ttrraappppiinngg..  



AAlltthhoouugghh  qquuaannttiittaattiivvee  eessttiimmaatteess  aarree  nnoott  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  iinn  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ccoommmmuunniittiieess  iiss  
kknnoowwnn  ttoo  bbee  sseevveerraall  ttiimmeess  hhiigghheerr  tthhaann  ffoorr  tthhee  ppooppuullaattiioonn  aass  aa  wwhhoollee..  TThhee  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  ffiisshheerriieess  dduuee  ttoo  ssttoocckk  
ddeepplleettiioonn  aanndd  hhaabbiittaatt  ddeessttrruuccttiioonn,,  tthhee  lloossss  ooff  bbooaattss,,  aanndd  ddeecclliinneess  iinn  ffoorreessttrryy  pprriimmaarriillyy  dduuee  ttoo  uunnssuussttaaiinnaabbllee  ttiimmbbeerr  
hhaarrvveessttiinngg  wwiillll  eexxaacceerrbbaattee  tthhee  uunneemmppllooyymmeenntt  pprroobblleemm  iinn  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ccoommmmuunniittiieess..  CCuurrrreenntt  eeccoonnoommiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  aarree  iinn  ffoorreessttrryy  ((ee..gg..,,  wwooooddlloott,,  TTiimmbbeerr  SSaallee  LLiicceennsseess,,  ssiillvviiccuullttuurree//wwaatteerrsshheedd  rreessttoorraattiioonn  aanndd  
ttrraaiinniinngg  pprrooppoossaallss)),,  ffiisshheerriieess  ((ee..gg..,,  eennhhaanncceemmeenntt  pprroojjeeccttss))  aanndd  ttoouurriissmm  ((ee..gg..,,  ssppoorrtt  ffiisshhiinngg  rreessoorrtt))..  
IImmppaaccttss  ooff  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  oonn  RReessoouurrccee  UUssee  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ddeeppeenndd  hheeaavviillyy  oonn  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  bbootthh  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  aaccttiivviittyy  ((iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg))  
aanndd  ffoorr  tthheeiirr  ssuubbssiisstteennccee  eeccoonnoommyy..  IInn  aa  ssttuuddyy  ffoorr  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  WWeeiinnsstteeiinn  aanndd  
MMoorrrreellll  ((11999944))  eessttiimmaatteedd  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  ccaattcchh  ooff  tthhee  CCoommooxx  QQuuaattssiinnoo  BBaannddss  bbeettwweeeenn  SSeepptteemmbbeerr  11999922  aanndd  
AAuugguusstt  11999933  ooff  aabboouutt  1122,,000000  ppiieecceess  ooff  ssaallmmoonn,,  660000--770000  ppiieecceess  ooff  ggrroouunnddffiisshh,,  44,,220000  ppoouunnddss  ooff  hheerrrriinngg  aanndd  
hheerrrriinngg--rrooee,,  1144,,440000  ppoouunnddss  ooff  sshheellllffiisshh  aanndd  ssoommee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  mmaarriinnee  mmaammmmaallss..  TThhee  ssuubbssiisstteennccee  aaccttiivviittyy  iiss  
nnoott  ssiimmppllyy  aa  ssoouurrccee  ooff  ffoooodd..  ““......ssuubbssiisstteennccee  iiss  aann  iinntteeggrraattiivvee  aaccttiivviittyy..  IItt  ccoonnnneeccttss  iinnddiivviidduuaall  aaccttiivviittyy  wwiitthh  ffaammiillyy  
aanndd  ggrroouupp  wweellffaarree,,  aanndd  tthheessee  iinn  ttuurrnn  wwiitthh  ddiirreecctt  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  rreessoouurrccee  aanniimmaall  ppooppuullaattiioonnss  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  qquuaalliittyy..  RReessoouurrccee  hhaarrvveessttiinngg  iiss  tthhee  ccoonnnneeccttoorr  bbeettwweeeenn  eennvviirroonnmmeenntt,,  ccoommmmuunniittiieess,,  hhuummaann  hhiissttoorryy  
aanndd  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ffaammiillyy  lliiffee..””2266  AAllll  KKwwaakkiiuuttll  ccoommmmuunniittiieess  hhaavvee  hhiigghh  ddeeggrreeeess  ooff  kkiinn  lliinnkkaaggeess  aanndd  jjooiinntt  wwoorrkk  
ggrroouupp  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  ffoooodd  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ((ee..gg..,,  tthhrroouugghh  ppoottllaattcchheess))..    
CCllaammss  aarree  aa  cceennttrraall  iitteemm  iinn  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  ddiieett  aanndd  tthheeyy  aarree  nnoorrmmaallllyy  sseerrvveedd  aatt  ppoottllaattcchheess  aanndd  ootthheerr  cceerreemmoonniiaall  
ooccccaassiioonnss..  FFoorrtt  RRuuppeerrtt  aanndd  GGiillffoorrdd  IIssllaanndd  aarree  tthhee  oonnllyy  ccoommmmuunniittiieess  nneeaarr  eennoouugghh  ttoo  ccllaamm  bbeeddss  ttoo  aallllooww  hhaarrvveessttiinngg  
wwiitthhoouutt  bbooaattss..  CCllaammss  aarree  ggeenneerraallllyy  lleessss  aacccceessssiibbllee  tthhaann  hhiissttoorriiccaallllyy..  CCllaamm  bbeeddss  nneeaarr  CCoommooxx,,  CCaappee  MMuuddggee,,  
CCaammppbbeellll  RRiivveerr,,  FFoorrtt  RRuuppeerrtt,,  QQuuaattssiinnoo  aanndd  PPoorrtt  HHaarrddyy  hhaavvee  aallll  bbeeeenn  ppoolllluutteedd  bbyy  sseewwaaggee  oouuttffaallllss  oorr  iinndduussttrriiaall  
eefffflluueenntt  ((IIssllaanndd  CCooppppeerr  MMiinnee,,  EEllkk  FFaallllss  ppuullpp  mmiillll))..  AAlltthhoouugghh  nneeeeddss  iinn  mmoorree  rreemmoottee  ccoommmmuunniittiieess  aarree  ggeenneerraallllyy  
bbeeiinngg  mmeett,,  tthhoossee  wwiitthhoouutt  aacccceessss  ttoo  bbooaattss  aarree  hhaavviinngg  mmoorree  ddiiffffiiccuullttyy..  
SSaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  rreeppoorrtteedd  bbyy  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ttoo  hhaavvee  iimmppaacctteedd  ccllaamm  rreessoouurrcceess,,  eexxaacceerrbbaattiinngg  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ootthheerr  
tthhrreeaattss  ttoo  tthheessee  rreessoouurrcceess..  WWhhiillee  ccllaamm  ccoonnssuummppttiioonn  iiss  rreeppoorrtteeddllyy  ssttiillll  iinnccrreeaassiinngg,,  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  ffoorrcciinngg  
ssoommee  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  sseeeekk  oouutt  aalltteerrnnaattiivvee  ssoouurrcceess,,  aanndd  aarree  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  aanndd  ccoosstt  ooff  aacccceessss  ttoo  tthhiiss  
iimmppoorrttaanntt  rreessoouurrccee..  
OOtthheerr  rreessoouurrcceess  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aaffffeecctteedd  ttoo  tthhee  ssaammee  eexxtteenntt,,  bbuutt  tthhee  rriisskkss  aarree  ooff  ccoonncceerrnn  ttoo  FFiirrsstt  NNaattiioonn  
ccoommmmuunniittiieess..  TThheeyy  aarree  aaddddeedd  tthhrreeaattss  ttoo  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnaall  wwaayy  ooff  lliiffee  aanndd  pprriinncciippaall  ssoouurrccee  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  



PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  IInndduussttrryy  
FFoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt,,  FFiirrsstt  NNaattiioonn  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  oorr  bbuussiinneessss  ooppppoorrttuunniittiieess  aaffffoorrddeedd  bbyy  ssaallmmoonn  
ffaarrmmiinngg  hhaass  bbeeeenn  vveerryy  lliimmiitteedd..  AAnn  eessttiimmaatteedd  88  ppeerrssoonnss  ffrroomm  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aarree  eemmppllooyyeedd  iinn  BBrroouugghhttoonn  AArreeaa  
ooppeerraattiioonnss  ((ssoommee  44%%  ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  jjoobbss))..  AAnn  eessttiimmaatteedd  5500  ttoo  6600  ppeerrssoonnss  ffrroomm  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aarree  eemmppllooyyeedd  
iinn  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  rreellaatteedd  aaccttiivviittyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  pprroovviinnccee  ((ssoommee  55%%  ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  jjoobbss))..2277  MMoosstt  ooff  
tthheessee  jjoobbss  aarree  iinn  pprroocceessssiinngg  oorr  hhaattcchheerryy--rreellaatteedd  wwoorrkk..  
TThheerree  iiss  ccuurrrreennttllyy  nnoo  FFiirrsstt  NNaattiioonnss’’  bbuussiinneessss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aannyy  aaccttiivvee  ffaarrmmss,,  tthhoouugghh  oonnee  jjooiinntt  vveennttuurree  hhaattcchheerryy  
ooppeerraattiioonn  hhaass  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd..  OOtthheerr  FFiirrsstt  NNaattiioonn  iinnvveessttmmeennttss  iinn  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  hhaavvee  ffaaiilleedd  ((ee..gg..,,  tthhee  SSuunnsshhiinnee  
CCooaasstt  aanndd  KKiittiimmaatt  aarreeaass))  oorr  pprroommiisseess  ooff  jjooiinntt  vveennttuurreess  hhaavvee  bbeeeenn  wwiitthhddrraawwnn  ((ee..gg..,,  BBeeaavveerr  CCoovvee))..  GGeenneerraallllyy,,  tthhee  
ccaappiittaall--iinntteennssiivvee  nnaattuurree  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aanndd  eexxtteennssiivvee  vveerrttiiccaall  iinntteeggrraattiioonn  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  
ccoonndduucciivvee  ttoo  ssuucccceessssffuull  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  iinnvvoollvveemmeenntt..  
PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  RReegguullaattoorryy  RReevviieeww  PPrroocceessss  
SSaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  oofftteenn  llooccaatteedd  iinn  aarreeaass  wwhheerree  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  lliivvee  oorr  wwhhiicchh  aarree  iimmppoorrttaanntt  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  uussee  
oorr  ssppiirriittuuaall  ssiiggnniiffiiccaannccee..  TThhee  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  aallssoo  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  aaffffeecctt  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ccoommmmuunniittiieess  
ddiisspprrooppoorrttiioonnaatteellyy  ttoo  ootthheerrss  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  ddeeppeennddeennccee  oonn  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess..  NNoonneetthheelleessss,,  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  hhaavvee  nnoott  
hhaadd,,  iinn  tthheeiirr  vviieeww,,  eeffffeeccttiivvee  oorr  ssuuffffiicciieenntt  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  rreegguullaattoorryy  rreevviieeww  pprroocceessss  ffoorr  ffaarrmm  ssiittiinngg..  
FFaarrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  llooccaatteedd  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  aarreeaass  oovveerr  tthhee  oobbjjeeccttiioonnss  ooff  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ggrroouuppss..  FFaarrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  
aapppprroovveedd  oorr  hhaavvee  ooppeerraatteedd  iinn  aappppaarreenntt  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  gguuiiddeelliinneess..  
TThhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  ((KKTTFFCC))  hhaass  ddooccuummeenntteedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreessoouurrccee  ccoonnfflliiccttss  aanndd  
rreegguullaattoorryy  ccoommpplliiaannccee  pprroobblleemmss  wwiitthh  ffaarrmmss  iinn  tthheeiirr  tteerrrriittoorriieess,,  iinncclluuddiinngg  33  ssiitteess  ooppeerraattiinngg  ttoooo  cclloossee  ttoo  sshheellllffiisshh  
bbeeddss,,  22  ssiitteess  nneeaarr  ssaallmmoonn  rreeaarriinngg  aarreeaass,,  22  ffaarrmmss  ooffff  lleeaassee  aarreeaass,,  iinnaaddeeqquuaattee  cclleeaannuupp  ooff  ddeebbrriiss  ((ee..gg..,,  nneettss,,  ffeeeedd  bbaaggss,,  
rrooppee,,  cchhaaiinn,,  eettcc..))  aatt  66  ssiitteess..  TThheeiirr  ssuubbmmiissssiioonn  ssttaatteess  tthhaatt  tthheerree  aarree  aatt  lleeaasstt  1100  ffaarrmmss  llooccaatteedd  ddiirreeccttllyy  iinn  CCRRIISS  ““rreedd  
zzoonneess””  ((ii..ee..,,  aarreeaass  iiddeennttiiffiieedd  aass  nnoo  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ffaarrmmiinngg  bbyy  ssttaakkeehhoollddeerrss  bbeeccaauussee  ooff  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ssaallmmoonn  
mmiiggrraattiioonn  rroouutteess,,  sshheellllffiisshh  bbeeddss,,  ssttrreeaamm  mmoouutthhss,,  rreeccrreeaattiioonn  ssiitteess,,  eettcc..))11  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aallssoo  aarrgguuee  tthhaatt  tthheeiirr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  rreeffeerrrraall//rreegguullaattoorryy  pprroocceessss  ffoorr  aammeennddmmeennttss  ttoo  ffaarrmm  ppeerrmmiittss  ((ee..gg..,,  ffoorr  eexxppaannssiioonn,,  ddiiffffeerreenntt  ssppeecciieess,,  
ddrruuggss  aanndd  cchheemmiiccaallss  uusseedd  ttoo  pprroommoottee  ggrroowwtthh  aanndd  pprreevveenntt  ddiisseeaassee))  iiss  eevveenn  lleessss  aaddeeqquuaattee..  
OOvveerraallll,,  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  oonn  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  ccoommmmuunniittiieess  hhaass  bbeeeenn  nneeggaattiivvee,,  wwiitthh  ssoommee  aaddvveerrssee  
iimmppaaccttss  oonn  rreessoouurrcceess,,  iinnssuuffffiicciieenntt  rreegguullaattoorryy  ccoonnttrrooll  aanndd  iinnssuuffffiicciieenntt  ooffffsseettttiinngg  eemmppllooyymmeenntt  bbeenneeffiitt..  



RREEFFEERREENNCCEESS  
AAllaann  FFiittzzggiibbbboonn  &&  AAssssoocciiaatteess,,  KKiinnggccoommee  TTiimmbbeerr  SSuuppppllyy  AArreeaa  SSoocciioo--EEccoonnoommiicc  AAnnaallyyssiiss,,  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  
EEccoonnoommiiccss  aanndd  TTrraaddee  BBrraanncchh,,  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreessttss,,  VViiccttoorriiaa,,  JJuullyy  11999955..  
CCaatthheerriinnee  RR..  BBeerrrriiss,,  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  KKeeyy  IIssssuuee  EE::  SSiittiinngg  ooff  SSaallmmoonn  FFaarrmmss,,  JJaannuuaarryy,,  11999977..  
CCooooppeerrss  &&  LLyybbrraanndd,,  EEccoonnoommiicc  IImmppaaccttss  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  IInndduussttrryy,,  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  BB..CC..  
SSaallmmoonn  FFaarrmmeerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  11999977..  
CCrraaiigg  SStteepphheenn  aanndd  GGeeoorrggee  IIwwaammaa,,  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  KKeeyy  IIssssuuee  BB::  FFiisshh  DDiisseeaassee,,  JJaannuuaarryy,,  11999977  
DDaavviidd  WW..  EElllliiss  &&  AAssssoocciiaatteess,,  NNeett  LLoossss..  TThhee  SSaallmmoonn  NNeettccaaggee  IInndduussttrryy  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  AA  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  DDaavviidd  
SSuuzzuukkii  FFoouunnddaattiioonn,,  OOccttoobbeerr  11999966..  
EEccoossttaatt  RReesseeaarrcchh  LLttdd..  ((BBrreennddaa  BBuurrdd)),,  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  KKeeyy  IIssssuuee  CC::  WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess,,  JJaannuuaarryy  11999977..  
GGeeoorrggee  IIwwaammaa,,  JJoohhnn  FFoorrdd  aanndd  LLiinnddaa  NNiicchhooll,,  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  KKeeyy  IIssssuuee  DD::  AAqquuaattiicc  MMaammmmaallss  aanndd  
OOtthheerr  SSppeecciieess,,  JJaannuuaarryy,,  11999977..  
KKeennnneeyy,,  EE..  AAllaann,,  TThhee  CCuurrrreenntt  SSttaattuuss  aanndd  FFuuttuurree  OOuuttllooookk  ooff  GGlloobbaall  SSaallmmoonn  MMaarrkkeettss::  IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  CCaannaaddiiaann  
SSaallmmoonn  FFaarrmmeerrss,,  SSeeaaffoooodd  aanndd  MMaarriinnee  PPrroodduuccttss  SSeeccttoorr,,  AAggrriiccuullttuurree  CCaannaaddaa,,  OOttttaawwaa,,  11999966..  
KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  SSuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww,,  11999966..  
NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  CCoonnssuullttaannttss  IInncc..  ((LLeeee  AAllvveerrssoonn)),,  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  KKeeyy  IIssssuuee  AA::  EEssccaappeedd  SSaallmmoonn  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  aanndd  EEccoollooggiiccaall  CCoonncceerrnnss,,  JJaannuuaarryy,,  11999977..  
PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee,,  LLoonngg  TTeerrmm  PPrroodduuccttiioonn  OOuuttllooookk  ffoorr  tthhee  CCaannaaddiiaann  AAqquuaaccuullttuurree  IInndduussttrryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss,,  OOttttaawwaa,,  MMaarrcchh  11999933..  
PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee,,  TThhee  FFiinnaanncciiaall  SSttrruuccttuurree  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  SSaallmmoonn  FFaarrmmiinngg  IInndduussttrryy  iinn  CCaannaaddaa,,  
EEccoonnoommiicc  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall  AAnnaallyyssiiss,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  CCaannaaddaa,,  OOttttaawwaa,,  RReeppoorrtt  NNoo..  9944,,  MMaarrcchh  
11999911..  
TThhee  AARRAA  CCoonnssuullttiinngg  GGrroouupp  IInncc..,,  TThhee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  FFaarrmmeedd  SSaallmmoonn  IInndduussttrryy——RReeggiioonnaall  EEccoonnoommiicc  IImmppaaccttss,,  
pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  BB..CC..  SSaallmmoonn  FFaarrmmeerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  AAggrrii--FFoooodd  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee  BB..CC..  MMiinniissttrryy  ooff  
AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd,,  VViiccttoorriiaa,,  11999944..  
WWeeiinnsstteeiinn  aanndd  MMoorrrreellll,,  NNeeeedd  iiss  NNoott  aa  NNuummbbeerr,,  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  11999944..  

  





PPAARRTT  BB——TTAABBLLEE  OOFF  CCOONNTTEENNTTSS  
SSuummmmaarryy  BB––11  
II..  IInnttrroodduuccttiioonn  BB––33  
IIII..  JJuurriissddiiccttiioonn  BB––55  
  AA..    CCoonnssttiittuuttiioonnaall  DDiivviissiioonn  ooff  PPoowweerr  BB––55  
  BB..    FFeeddeerraall  PPrroovviinncciiaall  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BB––66  
  CC..    TThhee  FFeeddeerraall  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy  BB––77  
  DD..    PPrroovviinncciiaall  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  oonn  CCrroowwnn  LLaannddss  BB––88  
IIIIII..  FFiirrsstt  NNaattiioonnss    BB––99  
  AA..    BBaacckkggrroouunndd    BB––99  
  BB..    TTrreeaattyy  RRiigghhttss    BB––1100  
  CC..    SSeeccttiioonn  3355  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  11998822  BB––1100  
  DD..    AAbboorriiggiinnaall  RRiigghhttss  BB––1111  
  EE..    CCoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  BB––1133  
  FF..    MMooddeerrnn  TTrreeaattyy  MMaakkiinngg  PPrroocceessss  BB––1133  
  GG..    AAggrreeeemmeennttss  wwiitthh  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  BB––1144  
IIVV..  SSIITTIINNGG  OOFF  SSAALLMMOONN  FFAARRMM  FFAACCIILLIITTIIEESS  BB––1177  
  AA..    TTeennuurree  oonn  PPrroovviinncciiaall  CCrroowwnn  LLaanndd  BB––1177  
  BB..    GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  SSiittiinngg  aanndd  SSppaacciinngg  ooff  FFaarrmmss  BB––2211  
  CC..    NNoottiiccee  aanndd  RReeffeerrrraall  PPrroocceessss  BB––2244  
  DD..    RReeppllaacceemmeenntt  TTeennuurreess  BB––2266  
  EE..    TTeennuurree  oonn  FFeeddeerraall  LLaannddss  BB––2266  
  FF..    NNaavviiggaabbllee  WWaatteerrss  BB––2266  
  GG..  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  BB––2277  
  HH..  OOtthheerr  PPrroovviinncciiaall  LLaawwss  RReelleevvaanntt  ttoo  SSiittiinngg  BB––2299  
    FFaarrmm  PPrraaccttiicceess  PPrrootteeccttiioonn  ((RRiigghhtt  ttoo  FFaarrmm))  AAcctt    aanndd  
MMuunniicciippaall  AAcctt  2299  
    HHeerriittaaggee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAcctt  3322  
    WWaatteerr  AAcctt  3322  
    WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  3333  
  II..    OOtthheerr  FFeeddeerraall  LLaawwss  RReelleevvaanntt  ttoo  SSiittiinngg  BB––3333  
  JJ..    IInntteerrnnaattiioonnaall  IInniittiiaattiivveess  RReelleevvaanntt  ttoo  SSiittiinngg  BB––3333  



VV..  OOppeerraattiinngg  LLiicceenncceess  BB––3355  
  AA..    IInniittiiaall  
AApppplliiccaattiioonn  BB––3355  
  BB..    TTeerrmmss  ooff  tthhee  LLiicceennccee  BB––3355  
  CC..    SSuussppeennddiinngg  oorr  RReevvookkiinngg  aa  LLiicceennccee  BB––3377  
  DD..    PPrrooppoosseedd  SSttaannddaarrddss  ooff  OOppeerraattiioonn  BB––3377  
  EE..    TTrraannssffeerr  ooff  EExxiissttiinngg  LLiicceennccee  BB––3377  
  FF..    RReenneewwaall  ooff  aa  LLiicceennccee  BB––3388  
VVII..  EEssccaappeedd  FFaarrmm  ffiisshh  BB––3399  
VVIIII..  FFiisshh  HHeeaalltthh  BB––4411  
  AA..    TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  BB––4411  
  BB..    DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  BB––4455  
    SSiittee  PPrraaccttiicceess  4455  
    FFiisshh  FFeeeedd  4477  
    VVaacccciinneess  4488  
    TThheerraappeeuuttiicc  DDrruuggss  4488  
    RReessiidduueess  5522  
VVIIIIII..  SSaallmmoonn  FFaarrmm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  BB––5555  
  AA..    PPrroovviinncciiaall  RReegguullaattoorryy  RReeqquuiirreemmeennttss  BB––5555  
  BB..    DDeeaadd  FFiisshh  DDiissppoossaall  BB––5577  
  CC..    FFeeddeerraall  RReegguullaattoorryy  PPrroovviissiioonnss  BB––5577  
IIXX..  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  BB––5599  
XX..  EEmmeerrggeenncciieess  BB––6611  
XXII..  MMoonniittoorriinngg  BB––6633  
  AA..  TThhee  PPuurrppoossee  ooff  MMoonniittoorriinngg  BB––6633  
  BB..    CCoommpplliiaannccee  MMoonniittoorriinngg  BB––6633  
  CC..    EEnnvviirroonnmmeennttaall  EEffffeeccttss  MMoonniittoorriinngg  BB––6644  
  DD..    RReessiidduuee  MMoonniittoorriinngg  BB––6655  
XXIIII..  RReeppoorrttiinngg  IInnffoorrmmaattiioonn  BB––6677  
XXIIIIII..  PPeennaallttiieess  aanndd  EEnnffoorrcceemmeenntt  BB––6699  
XXIIVV..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  BB––7711  
  AA..    FFeeddeerraall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  BB––7711  
  BB..    PPrroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  BB––7722  
XXVV..  MMoorraattoorriiuumm  DDuurriinngg  AAccttiioonn  PPllaann  BB––7755  
XXVVII..  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  RReegguullaattoorryy  IIssssuueess  BB––7777  
RReeffeerreenncceess  BB––7799  
AAppppeennddiicceess  BB––8811  
  AAppppeennddiixx  AA——IICCUUNN  rreessoolluuttiioonn  
  AAppppeennddiixx  BB——SSaammppllee  AAqquuaaccuullttuurree  LLiicceennccee  
  AAppppeennddiixx  CC——LLaabbeellss  ffoorr  TThhrreeee  AAnnttiimmiiccrroobbiiaall  DDrruuggss  
  AAppppeennddiixx  DD——LLiisstt  ooff  RReeppoorrtteedd  SSuubbssttaanncceess  
  AAppppeennddiixx  EE——SSaallmmoonn  FFaarrmmss  wwiitthh  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  PPeerrmmiittss  
  AAppppeennddiixx  FF——SSaammppllee  LLiicceennccee  ttoo  KKiillll  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  
  AAppppeennddiixx  GG——SSaammppllee  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  UUssee  ooff  AAccoouussttiicc  DDeetteerrrreenntt  DDeevviiccee  
  AAppppeennddiixx  HH——DDaattaaffoorrmm  II  
  AAppppeennddiixx  II——LLiisstt  ooff  PPeennddiinngg  SSaallmmoonn  FFaarrmm  TTeennuurree  AApppplliiccaattiioonnss  



  



SSUUMMMMAARRYY  
TThhiiss  ppaappeerr  pprreesseennttss  aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  BBrriittiisshh  
CCoolluummbbiiaa..  IItt  pprroovviiddeess  aann  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  lleeggiissllaattiioonn,,  rreegguullaattiioonnss,,  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  ccuurrrreennttllyy  iinn  ppllaaccee  ttoo  
aasssseessss  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  rreegguullaattee  oonnggooiinngg  ooppeerraattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree..  
TThhee  ppaappeerr  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  pprroovviinncciiaall  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  aanndd  llaarrggeellyy  ffooccuusseess  oonn  tthhee  ffiivvee  kkeeyy  iissssuueess  tthhaatt  aarree  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhaatt  rreevviieeww::  
ffiisshh  ffaarrmm  ssiittiinngg,,  eessccaappeedd  ffaarrmm  ffiisshh,,  ffiisshh  hheeaalltthh,,  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee,,  aanndd  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  aanndd  ootthheerr  
ssppeecciieess..  
SSaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraatteess  wwiitthhiinn  aa  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  iinnvvoollvviinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  bbyy  ffeeddeerraall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  
llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss..  IInn  11998888,,  aa  ffeeddeerraall--pprroovviinncciiaall  MMeemmoorraanndduumm  ooff  AAggrreeeemmeenntt  ddiivviiddeedd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  
rreegguullaattiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  bbeettwweeeenn  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  pprroovviinnccee,,  aassssiiggnniinngg  mmaannyy  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  
ffoorr  oonnggooiinngg  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  tthhee  pprroovviinnccee..  SSiinnccee  tthhaatt  ttiimmee,,  tthhee  pprroovviinnccee  hhaass  aassssuummeedd  tthhee  rroollee  ooff  lliicceennssiinngg  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  
IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ssiittiinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  LLaanndd  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  iissssuuiinngg  tteennuurree  oovveerr  
CCrroowwnn  llaanndd,,  wwhheerree  mmoosstt  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinn  BB..CC..  aarree  llooccaatteedd..  TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  
aaddmmiinniisstteerrss  tthhiiss  pprroocceessss..  AA  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  iiss  uusseedd  ttoo  ssoolliicciitt  ccoommmmeennttss  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tteennuurree  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  
ooff  aaggeenncciieess  aanndd  ppaarrttiieess  bbootthh  iinn  aanndd  oouutt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  FFiirrsstt  NNaattiioonnss..  
IInn  ssoommee  ccaasseess,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  ooffffiicciiaall  ccoommmmuunniittyy  ppllaannss  aanndd  zzoonniinngg  bbyyllaawwss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssiittiinngg  ooff  
ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  
AAnn  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  
FFoooodd  pprriioorr  ttoo  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ooppeerraattee..  
TThhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  eevveerryy  ssaallmmoonn  ffaarrmm  mmuusstt  hhaavvee  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  
ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  ggeenneerraall  aanndd  ssiittee  ssppeecciiffiicc  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  
ccoonnttaaiinnss  aa  nnuummbbeerr  ooff  ooppeerraattiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  
TThhee  iissssuueess  ooff  eessccaappeedd  ffaarrmmeedd  ffiisshh,,  ffiisshh  hheeaalltthh,,  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  aanndd  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  aanndd  ootthheerr  
ssppeecciieess  aarree  rreegguullaatteedd  bbyy  aa  mmiixx  ooff  iinnssttrruummeennttss,,  ssoommee  ffeeddeerraall  aanndd  ssoommee  pprroovviinncciiaall..  
TThhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssttaattuutteess,,  rreegguullaattiioonnss,,  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess..  
FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppaappeerr,,  tthheessee  tteerrmmss  aarree  uusseedd  aass  ffoolllloowwss::  
••  ssttaattuutteess  aarree  llaawwss  oorr  AAccttss  wwhhiicchh  eexxpprreessss  tthhee  wwiillll  ooff  aa  lleeggiissllaattuurree  oorr  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  mmaayy  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  aa  
vvaarriieettyy  ooff  lleeggaall  mmeeaannss;;  
••  rreegguullaattiioonnss  aarree  rruulleess,,  oorrddeerrss  oorr  ootthheerr  iinnssttrruummeennttss  hhaavviinngg  tthhee  ffoorrccee  ooff  llaaww  wwhhiicchh  aarree  iissssuueedd  oorr  mmaaddee  iinn  tthhee  

eexxeeccuuttiioonn  ooff  aa  ppoowweerr  ccoonnffeerrrreedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  aann  AAcctt  oorr  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  CCaabbiinneett;;  



••  ppoolliicciieess  aarree  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  ffoollllooww  ppaarrttiiccuullaarr  aaccttiioonnss  oorr  ccoouurrsseess  ooff  aaccttiioonn  iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  aapppprroovveedd  
oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ggeenneerraallllyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ffoorrccee  ooff  llaaww;;  

••  gguuiiddeelliinneess  aarree  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  ggeenneerraallllyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ffoorrccee  ooff  ssttaattuuttee  oorr  rreegguullaattiioonn  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  uussuuaallllyy  
ccaannnnoott  bbee  eennffoorrcceedd  tthhrroouugghh  lleeggaall  mmeeaannss——tthheeyy  aarree  oofftteenn  uusseedd  wwhheerree  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eexxeerrcciissee  
ddiissccrreettiioonn  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  gguuiiddeelliinneess..  

TThhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  aasssseessss  wwhheetthheerr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  pprraaccttiicceess  aarree  bbeeiinngg  
iimmpplleemmeenntteedd  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  aaddeeqquuaattee  ttoo  aaddddrreessss  aannyy  ccoonncceerrnnss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  kkeeyy  iissssuuee  aarreeaass  
oorr  wwhheetthheerr  nneeww  rreessppoonnsseess  aarree  nneeeeddeedd..  TThhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  iittss  
aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  ffoolllloowwiinngg  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  TTeeaamm  oonn  tthhee  kkeeyy  
iissssuueess  tthhaatt  aarree  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  RReevviieeww..  
FFoolllloowwiinngg  tthhee  RReevviieeww,,  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  wwiillll  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerrss  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprroocceedduurreess  uusseedd  ttoo  mmaannaaggee  aanndd  
rreegguullaattee  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aanndd  wwiillll  ggiivvee  tthhee  MMiinniisstteerrss  ppoolliiccyy  aaddvviiccee..  
TThhee  ffiinnaall  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  lliissttss  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  
iiddeennttiiffiieedd  wwhhiillee  pprreeppaarriinngg  tthhiiss  oovveerrvviieeww  aanndd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  
tthhee  RReevviieeww  pprroocceessss..  TThheessee  aanndd  ootthheerr  iissssuueess  bbeeiinngg  ttrraacckkeedd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  mmaayy  bbee  
aasssseesssseedd  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ooppttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  ppoossssiibbllee  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  BB..CC..  



II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ppaappeerr  pprreesseennttss  aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  BBrriittiisshh  
CCoolluummbbiiaa..  IIttss  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  ggeenneerraall  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  lleeggiissllaattiioonn,,  rreegguullaattiioonnss,,  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  
ggoovveerrnniinngg  tthhee  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  aanndd  ttoo  ddiissccuussss  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonn..  
IItt  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  pprroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee..  TThhee  RReevviieeww  iiss  eexxaammiinniinngg  tthhee  pprroocceedduurreess,,  pprraaccttiicceess  aanndd  ppoolliicciieess  ggoovveerrnnmmeenntt  uusseess  ttoo  aasssseessss  
aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  rreegguullaattee  oonnggooiinngg  ooppeerraattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree,,  wwiitthh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffooccuuss  oonn  ffiivvee  kkeeyy  
iissssuueess::  ffiisshh  ffaarrmm  ssiittiinngg,,  eessccaappeedd  ffaarrmm  ffiisshh,,  ffiisshh  hheeaalltthh,,  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee,,  aanndd  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  aanndd  
ootthheerr  ssppeecciieess..  
TThhee  RReevviieeww  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  aasssseessss  wwhheetthheerr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  pprraaccttiicceess  aarree  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  
eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  aaddeeqquuaattee  ttoo  aaddddrreessss  aannyy  ccoonncceerrnnss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  kkeeyy  iissssuuee  aarreeaass  oorr  wwhheetthheerr  
nneeww  rreessppoonnsseess  aarree  nneeeeddeedd..  TThhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  iittss  aapppplliiccaattiioonn  
wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  ffoolllloowwiinngg  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  TTeeaamm  oonn  tthhee  kkeeyy  iissssuueess  tthhaatt  aarree  
tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  RReevviieeww..  
TThhee  ffiinnaall  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  lliissttss  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  
iiddeennttiiffiieedd  wwhhiillee  pprreeppaarriinngg  tthhiiss  oovveerrvviieeww  aanndd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  
tthhee  RReevviieeww  pprroocceessss..  
TThhrroouugghhoouutt  tthhee  ppaappeerr,,  aassppeeccttss  ooff  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  aarree  nnoott  cclloosseellyy  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ffiivvee  
kkeeyy  iissssuueess  oorr  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  aarreeaass  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonncceerrnn  mmaayy  bbee  ddeessccrriibbeedd  iinn  lleessss  ddeettaaiill  tthhaann  tthhoossee  
aassppeeccttss  ooff  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  aarreeaass  ooff  ccoonncceerrnn..  
FFoolllloowwiinngg  tthhee  RReevviieeww,,  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  wwiillll  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerrss  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprroocceedduurreess  uusseedd  ttoo  mmaannaaggee  aanndd  
rreegguullaattee  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aanndd  wwiillll  ggiivvee  tthhee  MMiinniisstteerrss  ppoolliiccyy  aaddvviiccee..  
TThhiiss  ppaappeerr  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  pprriimmaarriillyy  aass  aa  ttooooll  ffoorr  uussee  dduurriinngg  tthhee  RReevviieeww  ttoo  pprroovviiddee  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  ccuurrrreenntt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  ssttaattuutteess,,  rreegguullaattiioonnss,,  
ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess..  FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppaappeerr,,  tthheessee  tteerrmmss  aarree  uusseedd  aass  ffoolllloowwss::  
••  ssttaattuutteess  aarree  llaawwss  oorr  AAccttss  wwhhiicchh  eexxpprreessss  tthhee  wwiillll  ooff  aa  lleeggiissllaattuurree  oorr  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  mmaayy  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  aa  vvaarriieettyy  

ooff  lleeggaall  mmeeaannss;;  
••  rreegguullaattiioonnss  aarree  rruulleess,,  oorrddeerrss  oorr  ootthheerr  iinnssttrruummeennttss  hhaavviinngg  tthhee  ffoorrccee  ooff  llaaww  wwhhiicchh  aarree  iissssuueedd  oorr  mmaaddee  iinn  tthhee  

eexxeeccuuttiioonn  ooff  aa  ppoowweerr  ccoonnffeerrrreedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  aann  AAcctt  oorr  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  CCaabbiinneett;;  
••  ppoolliicciieess  aarree  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  ffoollllooww  ppaarrttiiccuullaarr  aaccttiioonnss  oorr  ccoouurrsseess  ooff  aaccttiioonn  iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  aapppprroovveedd  

oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ggeenneerraallllyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ffoorrccee  ooff  llaaww;;  



••  gguuiiddeelliinneess  aarree  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  ggeenneerraallllyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ffoorrccee  ooff  ssttaattuuttee  oorr  rreegguullaattiioonn  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  uussuuaallllyy  
ccaannnnoott  bbee  eennffoorrcceedd  tthhrroouugghh  lleeggaall  mmeeaannss——tthheeyy  aarree  oofftteenn  uusseedd  wwhheerree  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eexxeerrcciissee  
ddiissccrreettiioonn  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  gguuiiddeelliinneess..11  

WWhhiillee  tthhiiss  ppaappeerr  mmaayy  aassssiisstt  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  aarreeaass  wwhheerree  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  
wwoouulldd  bbee  bbeenneeffiicciiaall,,  iitt  ddooeess  nnoott  pprreesseenntt  ooppttiioonnss  ffoorr  ssppeecciiffiicc  cchhaannggeess  ttoo  tthhaatt  ffrraammeewwoorrkk..  OOppttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  
ppoossssiibbllee  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  aafftteerr  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  
RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  hhaass  rreecceeiivveedd  aanndd  rreevviieewweedd  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  TTeeaamm  oonn  tthhee  kkeeyy  iissssuueess  tthhaatt  
aarree  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  RReevviieeww..  
AAqquuaaccuullttuurree  hhaass  bbeeeenn  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ““rreeaarriinngg  ooff  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss  uunnddeerr  ccoonnttrroolllleedd  aanndd  sseemmii--
ccoonnttrroolllleedd  ccoonnddiittiioonnss,,””22  aa  ddeeffiinniittiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess  ppllaannttss  aanndd  aanniimmaallss..  AAss  aann  iinndduussttrryy,,  aaqquuaaccuullttuurree  
ssttrraaddddlleess  tthhee  lliinnee  bbeettwweeeenn  ffiisshhiinngg  aanndd  ffaarrmmiinngg,,33  wwhhiicchh  ppllaacceess  iitt  iinn  aa  ccoommpplleexx  jjuurriissddiiccttiioonnaall  sseettttiinngg..  
IInn  BB..CC..,,  tthhee  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  ppeerrcceeiivveess  iittss  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  cclloosseerr  ttoo  ffaarrmmiinngg  tthhaann  
ffiisshhiinngg  aanndd  tthhee  pprroovviinnccee  oofftteenn  cchhaarraacctteerriizzeess  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  aass  aa  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittyy..  HHoowweevveerr,,  
tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  jjuuddiicciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  ppooiinntt..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
IIII..  JJUURRIISSDDIICCTTIIOONN  
AA..  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNAALL  DDIIVVIISSIIOONN  OOFF  PPOOWWEERRSS  
IInn  CCaannaaddaa,,  bbootthh  tthhee  ffeeddeerraall  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  pprroovviinncciiaall  LLeeggiissllaattuurreess  mmaayy  eennaacctt  vvaalliidd  lleeggiissllaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
ppoowweerrss  ddiissttrriibbuutteedd  bbeettwweeeenn  tthheemm  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  11886677  ((ffoorrmmeerrllyy  tthhee  BBrriittiisshh  NNoorrtthh  
AAmmeerriiccaa  AAcctt,,  11886677))  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ddooccuummeenntt  tthhaatt  ddiivviiddeess  aanndd  aallllooccaatteess  lleeggiissllaattiivvee  ppoowweerr  bbeettwweeeenn  
tthhee  ttwwoo  oorrddeerrss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  mmaakkee  uupp  oouurr  ffeeddeerraall  ssyysstteemm..  
WWhheenn  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ppoowweerrss  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  11886677,,  iitt  ddiidd  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  lliisstt  aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  
aassssiiggnn  iitt  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  oorrddeerr  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  11886677  iiss  ffrraammeedd  ttoo  aallllooww  aassppeeccttss  ooff  
tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ffiieelldd  ttoo  bbee  rreegguullaatteedd  bbyy  bbootthh  tthhee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  LLeeggiissllaattuurree  aanndd  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  ooff  CCaannaaddaa,,  
eeaacchh  aaccttiinngg  wwiitthhiinn  iittss  eexxcclluussiivvee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  jjuurriissddiiccttiioonn..44  



FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  iinnvvoollvveess  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  ttoo  mmaakkee  llaawwss  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  
  ••  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ssaallee  ooff  ppuubblliicc  llaannddss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  pprroovviinnccee  [[sseeccttiioonn  9922((55))]],,••  lliicceenncceess  ffoorr  tthhee  

rraaiissiinngg  ooff  aa  rreevveennuuee  ffoorr  pprroovviinncciiaall  ppuurrppoosseess  [[sseeccttiioonn  9922((99))]],,••  llooccaall  wwoorrkkss  aanndd  uunnddeerrttaakkiinnggss  [[sseeccttiioonn  
9922((1100))]],,••  pprrooppeerrttyy  aanndd  cciivviill  rriigghhttss  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  [[sseeccttiioonn  9922((1133))]],,  aanndd••  ggeenneerraallllyy  aallll  mmaatttteerrss  ooff  aa  mmeerreellyy  
llooccaall  aanndd  pprriivvaattee  nnaattuurree  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  [[sseeccttiioonn  9922((1166))]]..  

JJuuddiicciiaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthheessee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ppoowweerrss,,  tthhee  mmoosstt  ffaarr--rreeaacchhiinngg  bbeeiinngg  tthhee  pprroovviinncciiaall  aauutthhoorriittyy  oovveerr  
pprrooppeerrttyy  aanndd  cciivviill  rriigghhttss,,  mmaakkeess  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  pprroovviinnccee  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  rreegguullaattee  mmaannyy  aassppeeccttss  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..  
TThhee  ssccooppee  ooff  ppeerrmmiissssiibbllee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattiioonn  iinncclluuddeess  rreegguullaattiinngg  iinn  aarreeaass  ssuucchh  aass;;  
  ••  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  uussee  ooff  CCrroowwnn  llaanndd;;••    tthhee  lliicceennssiinngg  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss;;••    tthhee  sseettttiinngg  

ooff  ssttaannddaarrddss  ffoorr  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  ccoonndduucctt  iitt;;••    llooccaall  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ccoonnssuummeerr  
pprrootteeccttiioonn;;••    wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss;;  aanndd,,••  
  llaabboouurr  rreellaattiioonnss  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ssttaannddaarrddss  oonn  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  ooff  CCaannaaddaa  aallssoo  eennjjooyyss  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ppoowweerr  wwhhiicchh  mmaayy  ttoouucchh  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  
aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  wwhhiicchh  mmaayy  oovveerrllaapp  wwiitthh  pprroovviinncciiaall  ppoowweerrss..  RReelleevvaanntt  ffeeddeerraall  ppoowweerrss  iinncclluuddee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  
lleeggiissllaattee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  
  ••    ffeeddeerraall  ppuubblliicc  pprrooppeerrttyy  [[sseeccttiioonn  9911((11AA))]],,••    sseeaa  ccooaasstt  aanndd  iinnllaanndd  ffiisshheerriieess  [[sseeccttiioonn  9911((1122))]],,••    nnaavviiggaattiioonn  

aanndd  sshhiippppiinngg  [[sseeccttiioonn  9911((1100))]],,••    IInnddiiaannss  aanndd  llaanndd  rreesseerrvveedd  ffoorr  IInnddiiaannss  [[sseeccttiioonn  9911((2244))]],,  aanndd••    tthhee  nnaattiioonnaall  
ccoonncceerrnn  bbrraanncchh  ooff  tthhee  ppeeaaccee,,  oorrddeerr  aanndd  ggoooodd  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoowweerr..  

  
TThheessee  ppoowweerrss  hhaavvee  bbeeeenn  iinntteerrpprreetteedd  ttoo  aallllooww  tthhee  ffeeddeerraall  PPaarrlliiaammeenntt  ttoo  ppaassss  llaawwss  ttoo  
  ••    pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  wwiilldd  ffiisshh,,••    ccoonnttrrooll  mmaarriinnee  ttrraaffffiicc  aanndd  ppoolllluuttiioonn  iinn  
CCaannaaddiiaann  wwaatteerrss,,  aanndd••    rreeqquuiirree  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  pprroojjeeccttss  tthhaatt  hhaavvee  aannyy  eeffffeecctt  oonn  mmaatttteerrss  wwiitthhiinn  
ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn..  
EEvveenn  tthhoouugghh  tthheessee  aarree  aarreeaass  ooff  eexxcclluussiivvee  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  lleeggiissllaattiivvee  ppoowweerr,,  tthheerree  aarree  ssoommee  aarreeaass  ooff  
ssiimmiillaarriittyy  aanndd  oovveerrllaapp  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  pprrootteeccttiinngg  wwiilldd  ffiisshh  hhaabbiittaatt..  OOuurr  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  llaaww  ssyysstteemm  
aaccccoommmmooddaatteess  ssuucchh  oovveerrllaapp  aanndd  pprroovviiddeess  tthhaatt  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  llaawwss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  eennaacctteedd  ffoorr  vvaalliidd  
ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ppuurrppoosseess  mmaayy  ccooeexxiisstt  aass  lloonngg  aass  tthheeyy  aarree  ccoommppaattiibbllee..55  IInn  ffaacctt,,  sseeccttiioonn  9955  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  
11886677  eexxpprreessssllyy  ccoonnffeerrss  ccoonnccuurrrreenntt  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ppoowweerrss  oovveerr  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  ccoonnffiirrmmss  tthhee  ppaarraammoouunnttccyy  
ooff  ffeeddeerraall  llaawwss..  IItt  iiss  oonnllyy  iiff  ttwwoo  llaawwss  aarree  ssoo  iinnccoommppaattiibbllee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ooppeerraattiioonnaallllyy  iinnccoonnssiisstteenntt  tthhaatt  tthhee  ccoouurrttss  
wwiillll  ddeeccllaarree  tthhee  ffeeddeerraall  llaaww  ttoo  bbee  ppaarraammoouunntt..  FFeeddeerraall  ppaarraammoouunnttccyy  mmeeaannss  tthhaatt  aass  lloonngg  aass  tthhee  rreelleevvaanntt  ffeeddeerraall  llaaww  
iiss  aaccttiivvee  tthhee  ccoonnfflliiccttiinngg  pprroovviinncciiaall  llaaww  iiss  iinnooppeerraattiivvee..  
AAppaarrtt  ffrroomm  iittss  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ppoowweerr  ttoo  eennaacctt  llaawwss,,  eeaacchh  oorrddeerr  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aallssoo  hhaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprraaccttiiccaall  ppoowweerr  
aarriissiinngg  ffrroomm  iittss  eexxeeccuuttiivvee  ppoowweerr  oovveerr  CCrroowwnn  pprrooppeerrttyy  aanndd  ffrroomm  iittss  ssppeennddiinngg  ppoowweerr..  AA  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  eexxeeccuuttiivvee  
ppoowweerr  ttoo  ccoonnttrrooll  iittss  oowwnn  ppuubblliicc  pprrooppeerrttyy  iiss  vveerryy  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ppoowweerr  aannyy  llaannddoowwnneerr  hhaass  oovveerr  hhiiss  oorr  hheerr  pprrooppeerrttyy..  
IItt  aalllloowwss  tthhee  pprroovviinncciiaall  oorr  ffeeddeerraall  CCrroowwnn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  lleeggiissllaattiioonn  oorr  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ttoo  ggrraanntt  lleeaasseess  oorr  lliicceenncceess  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  iittss  CCrroowwnn  llaanndd  aanndd  ttoo  iinnssiisstt  iinn  tthhoossee  iinnssttrruummeennttss  oonn  aannyy  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  aa  pprriivvaattee  pprroopprriieettoorr  
ccoouulldd  iinnssiisstt  uuppoonn..  TThhee  sseeccoonndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  aarreeaa  ooff  ppoowweerr  iiss  kknnoowwnn  aass  tthhee  ssppeennddiinngg  ppoowweerr,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  
ggoovveerrnnmmeennttss  mmaayy  ccoonnttrrooll  bbeehhaavviioouurr  iinn  aarreeaa  ccoonnddiittiioonnaall  bbaassiiss  ttoo  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeennttss  oorr  pprriivvaattee  ppeerrssoonnss..  TThhoossee  
ccoonnddiittiioonnss  mmaayy,,  ooff  ccoouurrssee,,  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  bbeehhaavviioouurr  ooff  cciittiizzeennss,,  bbuussiinneesssseess  oorr  iinndduussttrriieess  
wwhhoo  wwiisshh  ttoo  aacccceepptt  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuunnddss..  
IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  nnoott  ttoo  ccoonnffuussee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  eennaacctt  lleeggiissllaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aaccttuuaall  eexxeerrcciissee  ooff  tthhee  ppoowweerr..  FFoorr  eexxaammppllee,,  
ddeessppiittee  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  ppoowweerr  ttoo  mmaakkee  llaawwss  rreegguullaattiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr,,  aa  ppaarrttiiccuullaarr  oorrddeerr  ooff  
ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  cchhoooossee  ffoorr  ppoolliiccyy  rreeaassoonnss  nnoott  ttoo  eennaacctt  llaawwss,,  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  rreegguullaattee  iinn  oonnllyy  aa  lliimmiitteedd  wwaayy,,  oorr  
mmaayy  cchhoooossee  ttoo  rreegguullaattee  iinn  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ffaasshhiioonn..  



  
BB..  FFEEDDEERRAALL  PPRROOVVIINNCCIIAALL  MMEEMMOORRAANNDDUUMM  OOFF  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  
IInn  11998888,,  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ssiiggnneedd  aa  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  
ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..  TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  sseettss  oouutt  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  
tthhee  ttwwoo  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiivviiddiinngg  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  
iinndduussttrryy..  TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  aaddddrreesssseess  aa  nnuummbbeerr  ooff  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass,,  iinncclluuddiinngg  rreesseeaarrcchh  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  pprroovviinncciiaall  lliicceennssiinngg  aanndd  rreegguullaattiioonn,,  ffeeddeerraall  rreegguullaattiioonn,,  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttiieess,,    
  
  
  
ddiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn,,  ccoommpplliiaannccee  aanndd  iinnssppeeccttiioonn,,  ffeeeedd,,  eegggg  ssuuppppllyy,,  tthheerraappeeuuttaannttss  aanndd  vvaacccciinneess,,  aanndd  rreeccoorrddiinngg  
ssttaattiissttiiccss..  IItt  aallssoo  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ttoo  oovveerrsseeee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg..  
UUnnddeerr  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg,,  tthhee  pprroovviinnccee  aaggrreeeess  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffuunnccttiioonnss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  
tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  lliicceennssiinngg  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..  OOff  ppaarrttiiccuullaarr  iimmppoorrttaannccee,,  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  pprroovviiddeess  tthhaatt  
tthhee  pprroovviinnccee  mmaayy  iissssuuee  lliicceenncceess  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  TThheerreeffoorree,,  ssiinnccee  tthhee  
ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  nnoo  lloonnggeerr  iissssuueess  lliicceenncceess  ttoo  ooppeerraattee  ssaallmmoonn  
ffaarrmmss  iinn  BB..CC..  
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  pprroovviiddeess  tthhaatt  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ppoolliicciieess  tthhee  pprroovviinnccee  mmaayy  aaddddrreessss  vvaarriioouuss  
iissssuueess  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  
  ••  tthhee  ssiizzee  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess,,••  tthhee  uussee  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ssiittee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,••

  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,••  pprrootteeccttiioonn  ooff  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  rreeggaarrddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  lliicceennccee  hhoollddeerrss  aanndd  
aapppplliiccaannttss,,  aanndd••  ssttaannddaarrddss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ddeessiiggnn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  aanndd  llaayyoouutt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess..  

TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittyy  ffoorr  
iissssuueess  iinncclluuddiinngg  tthhee  hheeaalltthh  ooff  ffiisshh  iinn  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess,,  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  wwiillddssttoocckkss  aanndd  ffiisshh  
hhaabbiittaatt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree,,  aanndd  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  nnaavviiggaabbllee  wwaatteerrss..66  
TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  wwiillll  aacctt  aass  tthhee  lleeaadd  
ffeeddeerraall  aaggeennccyy  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..77  IItt  aallssoo  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  pprroovviinncciiaall  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  
FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  wwiillll  aacctt  aass  tthhee  lleeaadd  pprroovviinncciiaall  aaggeennccyy  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
CC..  TTHHEE  FFEEDDEERRAALL  AAQQUUAACCUULLTTUURREE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  SSTTRRAATTEEGGYY  
TThhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  FFeeddeerraall  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy88  oouuttlliinniinngg  
tthhee  ffeeddeerraall  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy..  TThhee  SSttrraatteeggyy  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  
ccuullttiivvaattiioonn  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssppeecciieess,,  iinncclluuddiinngg  ssaallmmoonn..  IItt  ddeessccrriibbeess  tthhee  ffeeddeerraall  rroollee  iinn  aaqquuaaccuullttuurree  
ddeevveellooppmmeenntt,,  ddiivviiddiinngg  iitt  iinnttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppoonneennttss  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  
aapppplliiccaabbllee  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree..  IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhiiss  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhee  SSttrraatteeggyy  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  
ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreevviieeww  ooff  aallll  ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  aannyy  
aaccccoommppaannyyiinngg  rreegguullaattiioonnss  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  rreemmoovvee  ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt,,  wwhheerree  
aapppprroopprriiaattee..99  
  
  
  
  
  
  



TThhee  ccoorree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  tteeaammss  ffoorr  tthhee  FFeeddeerraall  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy  aarree  iinndduussttrryy--ggoovveerrnnmmeenntt  
AAqquuaaccuullttuurree  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoommmmiitttteeeess  wwiitthh  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  iinndduussttrryy  aassssoocciiaattiioonnss,,  aaccaaddeemmiiaa  aanndd  rreelleevvaanntt  
ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  aaggeenncciieess  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  wwhheetthheerr  
aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aarree  nneeeeddeedd..  
  
DD..  PPRROOVVIINNCCIIAALL  AAGGRREEEEMMEENNTT  FFOORR  AAQQUUAACCUULLTTUURREE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OONN  CCRROOWWNN  LLAANNDDSS  
AAss  aa  pprraaccttiiccaall  mmaatttteerr,,  aatt  tthhee  pprroovviinncciiaall  lleevveell  tthhee  pprriinncciippaall  rreegguullaattoorryy  bbooddiieess  aarree  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  
FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss..  
IInn  11999900,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  FFiisshheerriieess1100  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  CCrroowwnn  LLaannddss1111  ssiiggnneedd  aa  
MMeemmoorraanndduumm  ooff  AAggrreeeemmeenntt  ttiittlleedd  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  oonn  CCrroowwnn  LLaannddss..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  iiss  
ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  rreessppeeccttiivvee  rroolleess  ooff  tthhee  MMiinniissttrriieess  rreeggaarrddiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttoo  ccllaarriiffyy  aanndd  ssttrreeaammlliinnee  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceesssseess..  IItt  aaddddrreesssseess  aa  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess,,  iinncclluuddiinngg  
  ••  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,••  tthhee  ffoorrmm  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss,,••  pprroocceedduurreess  ffoorr  

pprroocceessssiinngg  aapppplliiccaattiioonnss,,••  ppuubblliicc  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ssiitteess,,••  tteennuurree  aanndd  lliicceennccee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,••
  iinnssppeeccttiioonnss,,••  ccoonnssuullttaattiioonn  ffoorr  ppoolliiccyy  aanndd  rreegguullaattoorryy  iissssuueess,,  aanndd••  ccooooppeerraattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ppllaannnniinngg..  

TThhee  aaggrreeeemmeenntt  pprroovviiddeess  tthhaatt  BB..CC..  LLaannddss1122  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccaanncceelllliinngg  tteennuurree  ffoorr  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  
ooff  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  lleeaassee  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
ccaanncceelllliinngg  lliicceenncceess  ffoorr  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ccoonnddiittiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss,,  wwhheerree  ssuucchh  aaccttiioonnss  aarree  
nneecceessssaarryy..  IItt  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhaatt  bbootthh  mmiinniissttrriieess  wwiillll  aatttteemmpptt  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  ssiittee  iinnssppeeccttiioonnss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  
aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  oorr  mmoonniittoorriinngg  ooff  tteennuurreess  oorr  lliicceenncceess..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IIIIII..  FFIIRRSSTT  NNAATTIIOONNSS  
AA..  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  
TThhee  llaaww  iinn  CCaannaaddaa  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  aabboorriiggiinnaall  ppeeooppllee  hhaass  uunnddeerrggoonnee  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  aanndd  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  eevvoollvvee  ttooddaayy..  IInn  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  aanndd  ggiivveenn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  wwiilldd  ffiisshh  ttoo  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  iinn  BBrriittiisshh  
CCoolluummbbiiaa,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  rreevviieeww  ssoommee  aassppeeccttss  ooff  tthhiiss  aarreeaa  ooff  llaaww  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  aannyy  ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss  
ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss..  
UUnnddeerr  sseeccttiioonn  9911((2244))  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  11886677,,  tthhee  ffeeddeerraall  PPaarrlliiaammeenntt  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  mmaakkee  llaawwss  iinn  rreellaattiioonn  
ttoo  ““IInnddiiaannss,,  aanndd  llaannddss  rreesseerrvveedd  ffoorr  tthhee  IInnddiiaannss””..  TThhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttaakkeess  tthhee  vviieeww  tthhaatt  tthhiiss  ppoowweerr  aalllloowwss  iitt  
ttoo  lleeggiissllaattee  ffoorr  ““IInnddiiaannss””1133  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  mmaatttteerrss  wwhhiicchh  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  bbee  oouuttssiiddee  iittss  jjuurriissddiiccttiioonn,,  ssuucchh  aass  
pprrooppeerrttyy  aanndd  eedduuccaattiioonn..  
WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprroovviinncciiaall  lleeggiissllaattiivvee  ccoommppeetteennccee,,  tthhee  ggeenneerraall  rruullee  hhaass  bbeeeenn  tthhaatt  vvaalliidd  pprroovviinncciiaall  llaawwss  ooff  ggeenneerraall  
aapppplliiccaattiioonn  aappppllyy  ttoo  IInnddiiaannss  aanndd  llaannddss  rreesseerrvveedd  ffoorr  IInnddiiaannss..  SSeeccttiioonn  8888  ooff  tthhee  IInnddiiaann  AAcctt1144  iinnccoorrppoorraatteess  bbyy  
rreeffeerreennccee  pprroovviinncciiaall  llaawwss  ooff  ggeenneerraall  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  mmaakkeess  ssuucchh  llaawwss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  IInnddiiaannnneessss  ((tthhee  pprriimmaarryy  oorr  
ccoorree  aassppeeccttss  ooff  ffeeddeerraall  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  IInnddiiaannss)),,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  ttrreeaattiieess  aanndd  ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiioonn..  SSeeccttiioonn  8888  
pprroovviiddeess::  



  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  aannyy  ttrreeaattyy  aanndd  aannyy  ootthheerr  AAcctt  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  ooff  CCaannaaddaa,,  aallll  llaawwss  ooff  ggeenneerraall  
aapppplliiccaattiioonn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  iinn  ffoorrccee  iinn  aannyy  pprroovviinnccee  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aanndd  iinn  rreessppeecctt  ooff  IInnddiiaannss  iinn  tthhee  
pprroovviinnccee,,  eexxcceepptt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  llaawwss  aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  AAcctt  oorr  aannyy  oorrddeerr,,  rruullee,,  rreegguullaattiioonn  oorr  bbyy--
llaaww  mmaaddee  tthheerreeuunnddeerr,,  aanndd  eexxcceepptt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  llaawwss  mmaakkee  pprroovviissiioonn  ffoorr  aannyy  mmaatttteerr  ffoorr  wwhhiicchh  
pprroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  bbyy  oorr  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  

SSeeccttiioonn  8888  aapppplliieess  ttoo  tthhoossee  llaawwss  wwhhiicchh  aaffffeecctt  IInnddiiaannss  aass  IInnddiiaannss  oorr,,  ttoo  ppuutt  iitt  aannootthheerr  wwaayy,,  wwhhiicchh  aaffffeecctt  IInnddiiaannss  
ddiiffffeerreennttllyy  tthhaann  nnoonn--IInnddiiaannss..1155  TThhrroouugghh  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  sseeccttiioonn  8888,,  pprroovviinncciiaall  llaawwss  wwhhiicchh  wwoouulldd  nnoott  ootthheerrwwiissee  
bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aabboorriiggiinnaall  ppeerrssoonnss  bbeeccaauussee  lleeggiissllaattiivvee  ppoowweerr  rreessppeeccttiinngg  IInnddiiaannss  rreessttss  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  
aarree  mmaaddee  aapppplliiccaabbllee  aass  iinnccoorrppoorraatteedd  ffeeddeerraall  llaawwss..  OOrrddiinnaarryy  pprroovviinncciiaall  llaawwss  aappppllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ppoowweerr  
ooff  tthhee  pprroovviinnccee..  PPrroovviinncciiaall  llaawwss  aaffffeeccttiinngg  ““IInnddiiaannnneessss””  ddoo  nnoott,,  hhoowweevveerr,,  aappppllyy  ttoo  ttrreeaattyy  rriigghhttss..  
UUnnddeerr  sseeccttiioonn  8888,,  aa  pprroovviinncciiaall  llaaww  rreegguullaattiinngg  iinnllaanndd  ffiisshheerriieess  oorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  ffiisshh  hhaabbiittaatt  wwhhiicchh  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  
bbee  vvaalliidd  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinnccee’’ss  aauutthhoorriittyy  oovveerr  pprrooppeerrttyy  aanndd  cciivviill  rriigghhttss  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
ppuubblliicc  llaannddss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwoouulldd  bbee  ooff  nnoo  ffoorrccee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  wwaass  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  
IInnddiiaann  AAcctt  oorr  bbaanndd  bbyyllaawwss  mmaaddee  uunnddeerr  iitt..  IItt  wwoouulldd  aallssoo  bbee  ooff  nnoo  ffoorrccee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  ccoonnfflliicctteedd  wwiitthh  tthhee  
tteerrmmss  ooff  aannyy  ttrreeaattyy..1166  
  
  
  
  
  
  
BB..  TTRREEAATTYY  RRIIGGHHTTSS  
OOnnllyy  aa  ssmmaallll  aarreeaa  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttrreeaattiieess..  TTrreeaattyy  NNoo..  88  ccoovveerrss  aa  ppoorrttiioonn  ooff  nnoorrtthheeaasstteerrnn  BBrriittiisshh  
CCoolluummbbiiaa  aanndd  aaffffiirrmmss  hhuunnttiinngg,,  ffiisshhiinngg  aanndd  ttrraappppiinngg  rriigghhttss  ttoo  tthhoossee  aabboorriiggiinnaall  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  
ttrreeaattyy..  
TThhee  oonnllyy  ootthheerr  ttrreeaattiieess  iinn  tthhee  PPrroovviinnccee  aarree  ffoouurrtteeeenn  mmaaddee  oonn  VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd,,  oonnee  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  NNaannaaiimmoo,,  
ttwwoo  nneeaarr  PPoorrtt  HHaarrddyy  aanndd  eelleevveenn  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  VViiccttoorriiaa  aanndd  tthhee  SSaaaanniicchh  PPeenniinnssuullaa..1177  TThheessee  ttrreeaattiieess  ccoonnttaaiinn  
gguuaarraanntteeeess  tthhaatt  tthhee  aabboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess  wwiillll  bbee  pprrootteecctteedd  iinn  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  hhuunntt  aanndd  ffiisshh  ““aass  ffoorrmmeerrllyy..””1188  TThhee  rriigghhttss  
ttoo  hhuunntt  aanndd  ffiisshh  eexxtteenndd  bbeeyyoonndd  tthhee  ttrraaccttss  ooff  llaanndd  ssuurrrreennddeerreedd  aanndd  iinncclluuddee  tthhoossee  llaannddss  wwhheerree  tthhee  ttrriibbeess  hhuunntteedd  aanndd  
ffiisshheedd  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  ttrreeaattiieess  wweerree  ssiiggnneedd..1199  DDeevveellooppmmeenntt  oonn  tthhee  CCrroowwnn  ffoorreesshhoorree  wwhhiicchh  iinntteerrffeerreess  wwiitthh  tthhee  
ffiisshhiinngg  rriigghhttss  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  tthhee  ttrreeaattiieess  wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd..2200  
TThhee  aabboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess  wwhhoo  wweerree  aa  ppaarrttyy  ttoo  tthheessee  ttrreeaattiieess  cceeddeedd  tthheeiirr  llaanndd  ttoo  ccoolloonniiaall  aauutthhoorriittyy  ppaarrttllyy  iinn  eexxcchhaannggee  
ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  hhuunntt  oovveerr  ““uunnooccccuuppiieedd””  CCrroowwnn  llaanndd..  MMuucchh  ooff  tthhiiss  CCrroowwnn  llaanndd  iiss  nnooww  ooccccuuppiieedd..  BByy  rreeaassoonn  ooff  
sseeccttiioonn  8888  ooff  tthhee  IInnddiiaann  AAcctt,,  pprroovviinncciiaall  llaawwss  ooff  ggeenneerraall  aapppplliiccaattiioonn  tthhaatt  aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  aannyy  ooff  
tthheessee  ttrreeaattiieess  aarree  ooff  nnoo  ffoorrccee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  iinnccoonnssiisstteennccyy..  
  
CC..  SSEECCTTIIOONN  3355  OOFF  TTHHEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  AACCTT,,  11998822  
PPrriioorr  ttoo  11998822,,  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  wweerree  vvuullnneerraabbllee  ttoo  pprroovviinncciiaall  llaawwss  aalltthhoouugghh  ttrreeaattyy  rriigghhttss  wweerree  nnoott..  BBootthh  aabboorriiggiinnaall  
aanndd  ttrreeaattyy  rriigghhttss  wweerree  vvuullnneerraabbllee  ttoo  ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiioonn..  SSiinnccee  11998822  aanndd  tthhee  ccoommiinngg  iinnttoo  ffoorrccee  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  
AAcctt,,  11998822,,  hhoowweevveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  lliimmiittaattiioonn  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  ppoowweerr  ooff  pprroovviinncceess  aanndd  tthhee  ffeeddeerraall  
PPaarrlliiaammeenntt  ttoo  lleeggiissllaattee  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  aaffffeeccttss  aabboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess..  SSeeccttiioonn  3355  pprroovviiddeess  iinn  ppaarrtt::  
3355..  ((11))  TThhee  eexxiissttiinngg  aabboorriiggiinnaall  aanndd  ttrreeaattyy  rriigghhttss  ooff  tthhee  aabboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess  ooff  CCaannaaddaa  aarree      hheerreebbyy  

rreeccooggnniizzeedd  aanndd  aaffffiirrmmeedd..  
  ((33))  FFoorr  ggrreeaatteerr  cceerrttaaiinnttyy,,  iinn  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  ““ttrreeaattyy  rriigghhttss””  iinncclluuddeess  rriigghhttss  tthhaatt  nnooww  eexxiisstt      bbyy  

wwaayy  ooff  llaanndd  ccllaaiimmss  aaggrreeeemmeennttss  oorr  mmaayy  bbee  ssoo  aaccqquuiirreedd..  



SSeeccttiioonn  3355  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  RRiigghhttss  aanndd  FFrreeeeddoommss  bbuutt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonn  5522  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  
11998822  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  iinn  ppaarrtt::  
5522..  ((11))  TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  CCaannaaddaa  iiss  tthhee  ssuupprreemmee  llaaww  ooff  CCaannaaddaa,,  aanndd  aannyy  llaaww  tthhaatt  iiss      iinnccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  iiss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee      iinnccoonnssiisstteennccyy,,  ooff  nnoo  ffoorrccee  oorr  eeffffeecctt..  
  ((33))  AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  CCaannaaddaa  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh      tthhee  

aauutthhoorriittyy  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  CCaannaaddaa..  

  
  
  
AAlltthhoouugghh  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ““llaanndd  ccllaaiimmss  aaggrreeeemmeennttss””  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  sseettttlleedd,,  sseeccttiioonn  3355  wwiillll  aallmmoosstt  cceerrttaaiinnllyy  
eexxtteenndd  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  pprrootteeccttiioonn  ttoo  tthhee  rriigghhttss  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  ttrreeaattiieess  wwhhiicchh  aarree  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  nneeggoottiiaatteedd  wwiitthh  FFiirrsstt  
NNaattiioonnss  iinn  tthhee  pprroovviinnccee..  
TThheerree  aarree  ttwwoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  aassppeeccttss  ttoo  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  aabboorriiggiinnaall  aanndd  ttrreeaattyy  rriigghhttss,,  iinncclluuddiinngg  ffuuttuurree  ttrreeaattyy  rriigghhttss,,  iinn  
tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  FFiirrsstt,,  tthhoossee  rriigghhttss  aarree  nnooww  eennttrreenncchheedd  aanndd  ccaannnnoott  bbee  uunniillaatteerraallllyy  aammeennddeedd  oorr  eexxttiinngguuiisshheedd  bbyy  
eeiitthheerr  CCaannaaddaa  oorr  aa  pprroovviinnccee..  
SSeeccoonndd,,  aannyy  llaaww  tthhaatt  uunnjjuussttiiffiiaabbllyy  iinnffrriinnggeess  aann  aabboorriiggiinnaall  oorr  ttrreeaattyy  rriigghhtt  oorr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  pprroovviinncciiaall  llaawwss,,  aannyy  llaaww  
tthhaatt  iinnffrriinnggeess  aa  ttrreeaattyy  rriigghhtt  iiss  ooff  nnoo  ffoorrccee  oorr  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  iinnccoonnssiisstteennccyy..  TThhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  
CCaannaaddaa  ccoonnssiiddeerreedd  sseeccttiioonn  3355  iinn  iittss  11999900  ddeecciissiioonn,,  RR..  vv..  SSppaarrrrooww,,  2211  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  ttoo  ffiisshh  
ffoorr  ffoooodd  aanndd  sseett  oouutt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aannaallyyssiiss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  aa  rriigghhtt  hhaass  bbeeeenn  iinntteerrffeerreedd  wwiitthh::  
••  SSeeccttiioonn  3355  iiss  ttoo  bbee  ccoonnssttrruueedd  iinn  aa  ppuurrppoossiivvee  wwaayy  aanndd  ttoo  bbee  ggiivveenn  aa  ggeenneerroouuss,,  lliibbeerraall  iinntteerrpprreettaattiioonn..  TThhee  

aannaallyyssiiss  iiss  aa  ttwwoo--sstteepp  pprroocceessss..  
••  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  iiss  ttoo  aasskk  iiff  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  iinn  qquueessttiioonn  hhaass  tthhee  eeffffeecctt  ooff  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  aann  eexxiissttiinngg  aabboorriiggiinnaall  

rriigghhtt..  
••  IIff  tthheerree  iiss  aa  pprriimmaa  ffaacciiee  iinntteerrffeerreennccee,,  tthhee  sseeccoonndd  sstteepp  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  iiss  ttoo  aasskk  iiff  tthhee  iinntteerrffeerreennccee  iiss  jjuussttiiffiieedd..  

TThhiiss  iinnvvoollvveess  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  lleeggiissllaattoorrss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhaatt  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ssuuffffiicciieennttllyy  
ccoommppeelllliinngg  aanndd  ssuubbssttaannttiiaall  ttoo  bbee  vvaalliidd..  IItt  aallssoo  iinnvvoollvveess  aann  iinnqquuiirryy  aass  ttoo  wwhheetthheerr  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  oobbjjeeccttiivvee  
uupphhoollddss  tthhee  hhoonnoouurr  ooff  tthhee  CCrroowwnn  iinn  iittss  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  aabboorriiggiinnaall  ppeeooppllee..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  aa  rreessoouurrccee  aanndd,,  
tthheerreeffoorree,,  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  eennssuurree  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  mmaayy  jjuussttiiffyy  
iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt..  

••  IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  sstteepp,,  tthhee  CCoouurrtt  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  ssppeecciiaall  ttrruusstt  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  CCrroowwnn  aanndd  
aabboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess  ddeessccrriibbeedd  iinn  RR..  vv..  GGuueerriinn  2222  aanndd  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  wwaass  tthhee  bbeesstt  
wwaayy  ooff  hhoollddiinngg  tthhee  CCrroowwnn  ttoo  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  ooff  hhoonnoouurraabbllee  ddeeaalliinngg..  

  
DD..  AABBOORRIIGGIINNAALL  RRIIGGHHTTSS  
AAbboorriiggiinnaall  rriigghhttss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxiisstt  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ttooddaayy..2233  AA  nnuummbbeerr  ooff  vveerryy  rreecceenntt  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  
SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  CCaannaaddaa2244  ffoollllooww  oonn  tthhee  ddeecciissiioonn  iinn  SSppaarrrrooww  aanndd  pprroovviiddee  aann  aapppprrooaacchh  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  aabboorriiggiinnaall  
rriigghhttss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprriinncciipplleess  wweerree  eennuunncciiaatteedd  bbyy  tthhee  CCoouurrtt::  
••  ttoo  bbee  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  aann  aaccttiivviittyy  mmuusstt  bbee  aann  eelleemmeenntt  ooff  aa  pprraaccttiiccee,,  ccuussttoomm  oorr  ttrraaddiittiioonn  iinntteeggrraall  ttoo  tthhee  

ddiissttiinnccttiivvee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  aabboorriiggiinnaall  ggrroouupp  ccllaaiimmiinngg  tthhee  rriigghhtt;;  
••  ttoo  bbee  iinntteeggrraall,,  aa  pprraaccttiiccee,,  ccuussttoomm  oorr  ttrraaddiittiioonn  mmuusstt  bbee  ooff  cceennttrraall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  tthhee  aabboorriiggiinnaall  ssoocciieettyy  iinn  

qquueessttiioonn,,  oonnee  ooff  tthhee  tthhiinnggss  wwhhiicchh  mmaaddee  tthhee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  ddiissttiinnccttiivvee;;  
  
  
  



••  tthhee  pprraaccttiicceess,,  ccuussttoommss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuuttee  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  aarree  tthhoossee  wwhhiicchh  hhaavvee  ccoonnttiinnuuiittyy  
wwiitthh  tthhee  pprraaccttiicceess,,  ccuussttoommss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  tthhaatt  eexxiisstteedd  pprriioorr  ttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  ssoocciieettyy;;  
••  tthhee  pprraaccttiiccee,,  ccuussttoomm  oorr  ttrraaddiittiioonn  mmuusstt  bbee  iinnddeeppeennddeennttllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  tthhee  aabboorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittyy  ccllaaiimmiinngg  tthhee  

rriigghhtt  aanndd  ccaannnnoott  eexxiisstt  ssiimmppllyy  aass  aann  iinncciiddeenntt  ttoo  aannootthheerr  ccuussttoomm  oorr  ttrraaddiittiioonn;;  aanndd  
••  oonnllyy  aabboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess  ccaann  eexxeerrcciissee  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss..  
AAnnyy  aatttteemmpptt  aatt  rreegguullaattiioonn  bbyy  tthhee  ffeeddeerraall  oorr  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssccrruuttiinnyy  
uunnddeerr  tthhee  tteesstt  iinn  SSppaarrrrooww..  WWhheerree  aa  FFiirrsstt  NNaattiioonn  iiss  aabbllee  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  ttoo  ffiisshh  ffoorr  ffoooodd,,  ffoorr  
eexxaammppllee,,  tthhaatt  rriigghhtt  wwiillll  hhaavvee  pprriioorriittyy  oovveerr  aallll  ootthheerr  rriigghhttss  ttoo  tthhee  ffiisshheerryy  ssuubbjjeecctt  oonnllyy  ttoo  iinnffrriinnggeemmeenntt  tthhaatt  iiss  
jjuussttiiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  aannaallyyssiiss  iinn  SSppaarrrrooww  aanndd  GGllaaddssttoonnee,,  mmoosstt  nnoottaabbllyy  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccoonnsseerrvviinngg  tthhee  rreessoouurrccee,,  
ppuubblliicc  ssaaffeettyy  oorr  ootthheerr  ccoommppeelllliinngg  aanndd  ssuubbssttaannttiiaall  oobbjjeeccttiivveess..  
WWhheerree  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  hhaass  nnoo  iinntteerrnnaall  lliimmiittaattiioonn  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  ttoo  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffiisshh  tthhaatt  ccaann  bbee  ccoonnssuummeedd  ffoorr  
ffoooodd  aanndd  cceerreemmoonniiaall  ppuurrppoosseess  oonnllyy)),,  tthhee  nnoottiioonn  ooff  pprriioorriittyy,,  aass  aarrttiiccuullaatteedd  iinn  SSppaarrrrooww,,  wwoouulldd  mmeeaann  tthhaatt  aann  
aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  wwoouulldd  bbeeccoommee  aann  eexxcclluussiivvee  rriigghhtt..  IInn  ssuucchh  cciirrccuummssttaanncceess,,  aass,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwhheerree  aa  FFiirrsstt  NNaattiioonn  iiss  
aabbllee  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  rriigghhtt  ttoo  ffiisshh  ttoo  eexxcchhaannggee  ffiisshh  ffoorr  mmoonneeyy  oorr  ootthheerr  ggooooddss  oorr  ttoo  sseellll  ffiisshh  ccoommmmeerrcciiaallllyy,,  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  wwiillll  nnoott  bbee  tthhee  oonnllyy  ccoommppeelllliinngg  aanndd  ssuubbssttaannttiiaall  lleeggiissllaattiivvee  oobbjjeeccttiivveess  wwhhiicchh  jjuussttiiffyy  
iinnffrriinnggiinngg  tthhee  rriigghhtt..2255  WWhheerree  tthhee  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  hhaass  nnoo  iinntteerrnnaall  lliimmiittaattiioonn,,  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  pprriioorriittyy  rreeqquuiirreess  tthhaatt  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  iitt  hhaass  ttaakkeenn  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  iinnttoo  aaccccoouunntt  iinn  aallllooccaattiinngg  tthhee  
rreessoouurrccee  aanndd  hhaass  aallllooccaatteedd  tthhee  rreessoouurrccee  iinn  aa  mmaannnneerr  rreessppeeccttffuull  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhoossee  rriigghhttss  hhaavvee  pprriioorriittyy  oovveerr  tthhee  
eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  ffiisshheerryy  bbyy  ootthheerr  uusseerrss..  
TThhee  CCoouurrtt  hheelldd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  aatt  tthhee  ssttaaggee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  iinnffrriinnggeemmeenntt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  ddeemmoonnssttrraattee  bbootthh  
tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  iitt  aallllooccaatteedd  tthhee  rreessoouurrccee  aanndd  tthhee  aaccttuuaall  aallllooccaattiioonn  ooff  tthhee  rreessoouurrccee  wwhhiicchh  rreessuullttss  ffrroomm  tthhaatt  
pprroocceessss  rreefflleecctt  tthhee  pprriioorr  iinntteerreesstt  ooff  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  hhoollddeerrss  iinn  tthhee  ffiisshheerryy  bbuutt  tthhaatt  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  pprriioorr  iinntteerreesstt  
((ssoommeetthhiinngg  lleessss  tthhaann  eexxcclluussiivviittyy))  wwiillll  rreemmaaiinn  vvaagguuee  ppeennddiinngg  ffuurrtthheerr  ddeecciissiioonnss..  TThhee  CCoouurrtt  iiddeennttiiffiieedd  oobbjjeeccttiivveess  
ssuucchh  aass  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  eeccoonnoommiicc  aanndd  rreeggiioonnaall  ffaaiirrnneessss  aanndd  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  hhiissttoorriiccaall  rreelliiaannccee  oonn  aanndd  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ffiisshheerryy  bbyy  nnoonn--aabboorriiggiinnaall  ggrroouuppss  aass  ppootteennttiiaallllyy  jjuussttiiffiiaabbllee  lliimmiittss  oonn  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  wwhhiicchh  aarree  
nnoott  iinntteerrnnaallllyy  lliimmiitteedd..  
TToo  ddaattee,,  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  CCaannaaddaa  hhaass  nnoott  ffoouunndd  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  ttoo  ffiisshh  ffoorr  ssaallmmoonn  eeiitthheerr  ttoo  eexxcchhaannggee  ffiisshh  
ffoorr  mmoonneeyy  oorr  ootthheerr  ggooooddss  oorr  ttoo  sseellll  ffiisshh  ccoommmmeerrcciiaallllyy..  TThhee  CCoouurrtt,,  hhoowweevveerr,,  hhaass  rreeccooggnniizzeedd  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  ttoo  
ffiisshh  ffoorr  ssaallmmoonn  ffoorr  ffoooodd  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ssoocciiaall  aanndd  cceerreemmoonniiaall  ppuurrppoosseess..  IInn  GGllaaddssttoonnee,,  tthhee  CCoouurrtt  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  
HHeeiillttssuukk  hhaadd  eessttaabblliisshheedd  aann  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  ttoo  ttrraaddee  hheerrrriinngg  ssppaawwnn  oonn  aa  ccoommmmeerrcciiaall  bbaassiiss..  

  
  
  
  
  
EE..  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  WWIITTHH  FFIIRRSSTT  NNAATTIIOONNSS  
GGoovveerrnnmmeenntt  aaccttiivviittyy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  uussee  ooff  CCrroowwnn  llaanndd  
ggeenneerraallllyy,,  mmaayy  aaffffeecctt  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss..  TToo  ffuullffiill  iittss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  aacctt  hhoonnoouurraabbllyy  ttoowwaarrdd  FFiirrsstt  
NNaattiioonnss,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee  iiss  ttoo  mmaakkee  eevveerryy  eeffffoorrtt  ttoo  aavvooiidd  iinnffrriinnggiinngg  kknnoowwnn  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss..  
TThheessee  eeffffoorrttss  iinncclluuddee  eessttaabblliisshhiinngg  wwhheetthheerr  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  eexxiisstt  iinn  aann  aarreeaa  aaffffeecctteedd  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonn  aanndd  
ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonn  wwiillll  iinnffrriinnggee  tthhoossee  rriigghhttss..  TThhee  pprroovviinnccee  ccoonnssuullttss  wwiitthh  tthhee  aaffffeecctteedd  
FFiirrsstt  NNaattiioonn  oorr  NNaattiioonnss  iinn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  bbootthh  wwhheetthheerr  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  eexxiisstt  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  
ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiivviittyy  oonn  tthhoossee  rriigghhttss..  



IIff  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseedd  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonn  aanndd  tthhee  aabboorriiggiinnaall  rriigghhtt  ccaannnnoott  ccoo--eexxiisstt  aanndd  tthhee  rreessuullttiinngg  
iinnffrriinnggeemmeenntt  ccaannnnoott  bbee  jjuussttiiffiieedd  uunnddeerr  tthhee  tteessttss  sseett  oouutt  iinn  SSppaarrrrooww  aanndd  GGllaaddssttoonnee,,  iitt  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  
pprroovviinnccee  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  ccoonnfflliicctt  aanndd  rreeaacchh  aa  nneeggoottiiaatteedd  sseettttlleemmeenntt..  
WWhheerree  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonn  aanndd  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  rreemmaaiinnss  aafftteerr  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  nneeggoottiiaattiioonn  
pprroocceessss,,  tthhiiss  ccoonnfflliicctt  uullttiimmaatteellyy  ccoouulldd  bbee  rreessoollvveedd  eeiitthheerr  tthhrroouugghh  ccoouurrtt  aaccttiioonn  oorr  tthhee  ttrreeaattyy  nneeggoottiiaattiioonn  pprroocceessss..  
TThhee  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  iiss  iilllluussttrraatteedd  iinn  aann  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  rreellaatteess  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree,,  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  PPrroovviinnccee  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  aass  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  
MMiinniisstteerrss  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  aanndd  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  
FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  ddiissccuusssseedd  bbeellooww..2266  TThhee  aaggrreeeemmeenntt  eessttaabblliisshheess  aa  pprroocceessss  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  
ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  mmiinniissttrriieess  aanndd  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaanndd  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  aaqquuaattiicc  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aarreeaa  
aasssseerrtteedd  ttoo  bbee  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  tteerrrriittoorriieess  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..  
SSiinnccee  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  wwaass  ssiiggnneedd,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreeffeerrrraallss  rreeggaarrddiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  mmaaddee  ttoo  
tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ccoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  aabboouutt  ssoommee  ooff  tthhee  ssiitteess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  bbuutt  nnoott  aallll,,  tthhee  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  tteennuurree  nnoott  bbeeiinngg  
ggrraanntteedd..2277  
  
FF..  MMOODDEERRNN  TTRREEAATTYY  MMAAKKIINNGG  PPRROOCCEESSSS  
TTrreeaattyy  rriigghhttss  nneeggoottiiaatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  ttrreeaattyy  nneeggoottiiaattiinngg  pprroocceessss  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  wwiillll  
bbee  aaccccoorrddeedd  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  pprrootteeccttiioonn  bbyy  vviirrttuuee  ooff  sseeccttiioonn  3355..  MMooddeerrnn  ttrreeaattyy  rriigghhttss  wwiillll  bbee  
aammeennddaabbllee  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  aammeennddiinngg  ffoorrmmuullaa  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ttrreeaattyy  iittsseellff..  IItt  iiss  aallssoo  
ppoossssiibbllee  aalltthhoouugghh  nnoott  aatt  aallll  cceerrttaaiinn  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  pprrootteeccttiioonn  wwiillll  eexxtteenndd  ttoo  lleeggiissllaattiioonn  eennaacctteedd  
uunnddeerr  aa  ttrreeaattyy,,  ssuucchh  aass  iimmpplleemmeennttaattiioonn  lleeggiissllaattiioonn..  
DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ttrreeaattyy  uullttiimmaatteellyy  nneeggoottiiaatteedd,,  tthhee  ttrreeaattyy  mmaayy  ccoonnttaaiinn  aallll  tthhee  rriigghhttss,,  wwhheetthheerr  
eexxcclluussiivvee  oorr  nnoonn--eexxcclluussiivvee,,  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  llaannddss  oorr  aarreeaass  aanndd  ssuubbssuummee  aanndd  eexxttiinngguuiisshh  
aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ttrreeaattyy  mmaayy  pprreesseerrvvee  ssppeecciiffiieedd  oorr  uunnssppeecciiffiieedd  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  
aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  ttrreeaattyy..  
  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  ttrreeaattiieess  mmaayy  ccoonntteemmppllaattee  ssiiddee  aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  aa  FFiirrsstt  NNaattiioonn,,  tthhee  pprroovviinnccee  aanndd  tthhee  ffeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh,,  bbyy  eexxpprreessss  tteerrmmss,,  ddoo  nnoott  hhaavvee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  pprrootteeccttiioonn..  TThheessee  ssiiddee  aaggrreeeemmeennttss  mmiigghhtt  bbee  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  ffiissccaall  aarrrraannggeemmeennttss  oorr  ttrraannssiittiioonnaall  mmeeaassuurreess..  
TThhee  ttrreeaattyy  nneeggoottiiaattiinngg  pprroocceessss  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  eennttaaiillss  aa  FFrraammeewwoorrkk  AAggrreeeemmeenntt  ssttaaggee  aanndd  aann  AAggrreeeemmeenntt--iinn--
PPrriinncciippllee  ssttaaggee..  BBeeccaauussee  tthheeyy  aarree  nnoott  ffiinnaall  ttrreeaattiieess  aanndd  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  nneeggoottiiaattiinngg  pprroocceessss,,  tthheessee  aaggrreeeemmeennttss  aallmmoosstt  
cceerrttaaiinnllyy  ddoo  nnoott  ffaallll  uunnddeerr  sseeccttiioonn  3355..  TThhee  oonnllyy  FFiirrsstt  NNaattiioonn  wwiitthh  wwhhiicchh  aaggrreeeemmeenntt--iinn--pprriinncciippllee  hhaass  bbeeeenn  rreeaacchheedd  
iiss  tthhee  NNiissggaa’’aa  NNaattiioonn..  
  
GG..  AAGGRREEEEMMEENNTTSS  WWIITTHH  FFIIRRSSTT  NNAATTIIOONNSS  
TThhee  pprroovviinnccee  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  hhaavvee  eenntteerreedd  iinnttoo  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  aaggrreeeemmeennttss  wwhhiicchh  aarree  
nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  aaggrreeeemmeennttss,,  ttrreeaattiieess  oorr  sseettttlleemmeennttss  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  SSeeccttiioonn  3355  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  AAcctt,,  
11998822..  TThheessee  iinncclluuddee  PPrroottooccooll  AAggrreeeemmeennttss,,  MMeemmoorraannddaa  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg,,  JJooiinntt  SStteewwaarrddsshhiipp  AAggrreeeemmeennttss,,  IInntteerriimm  
MMeeaassuurreess  AAggrreeeemmeennttss  aanndd  IInntteerriimm  PPrrootteeccttiioonn  MMeeaassuurreess  AAggrreeeemmeennttss..  TThhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  ssoommee  ooff  tthheessee  
ddooccuummeennttss  ffooccuusseess  oonn  oorr  iinncclluuddeess  ffiisshheerriieess  aanndd  ootthheerr  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  iissssuueess..2288  
AAnn  eexxaammppllee  ooff  aann  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  rreellaatteess  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iiss  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  
UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  PPrroovviinnccee  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  aass  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerrss  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  
FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  aanndd  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  



wwaass  ssiiggnneedd  oonn  DDeecceemmbbeerr  1100,,  11999933..2299  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  iiss,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  cclleeaarr,,  
cceerrttaaiinn  aanndd  ttiimmeellyy  pprroocceessss  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  mmiinniissttrriieess  aanndd  
tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaanndd  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  aaqquuaattiicc  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aarreeaa  aasssseerrtteedd  ttoo  bbee  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  tteerrrriittoorriieess  aass  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  FFiirrsstt  
NNaattiioonnss  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..  
TThhee  aaggrreeeemmeenntt  aapppplliieess,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  ttoo  aannyy  ffuuttuurree  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceenncceess  uunnddeerr  tthhee  
pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  aanndd  ttoo  llaanndd  tteennuurreess  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  uunnddeerr  tthhee  LLaanndd  AAcctt..  TThhee  pprroocceedduurree  aaggrreeeedd  uuppoonn  wwhheenn  
tthhee  mmiinniissttrriieess  rreecceeiivvee  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  tteennuurree  oorr  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss::  
••  tthhee  mmiinniissttrriieess  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  ooff  aannyy  aapppplliiccaattiioonnss  uussiinngg  aa  ssppeecciiaall  

jjooiinntt  rreeffeerrrraall  ffoorrmm  ffrroomm  bbootthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  
FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd;;  

••  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  wwiillll  rreeffeerr  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aanndd  
aatttteemmpptt  ttoo  rreessppoonndd  iinn  3300  ddaayyss;;  

••  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  wwiillll  iiddeennttiiffyy::  
  ••  ppootteennttiiaall  rreessttrriiccttiioonn  oonn  oorr  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffiisshh  ffoorr  ffoooodd,,  ssoocciiaall  oorr  cceerreemmoonniiaall    ppuurrppoosseess,,  

tthhee  rriigghhtt  ttoo  hhuunntt  oorr  ccoonndduucctt  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess,,  ccuullttuurraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  ssiitteess,,  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  hhuunnttiinngg  aanndd  
ggaatthheerriinngg  ssiitteess,,  

  
  
  ••  ppootteennttiiaall  rreessttrriiccttiioonn  oonn  oorr  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  aanndd  ttiittllee  aanndd  TTrreeaattyy  rriigghhttss,,  aanndd  
  ••  iiff  ppoossssiibbllee,,  wwaayyss  ttoo  aaddddrreessss  ppootteennttiiaall  rreessttrriiccttiioonnss  aanndd  iinntteerrffeerreennccee  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff    tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss;;  
••  tthhee  mmiinniissttrriieess  wwiillll  eennssuurree  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  lleeggaall  oobblliiggaattiioonn  ooff  

tthhee  pprroovviinnccee  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aanndd  tthhaatt  tthhee  ccoonncceerrnnss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  wwiillll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh;;  aanndd  

••  tthhee  mmiinniissttrriieess  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  iinn  wwrriittiinngg  aabboouutt  aannyy  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  
iinn  tthhiiss  pprroocceessss..  

TThhiiss  aaggrreeeemmeenntt  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  aannyy  lleeaasseess,,  lliicceenncceess  oorr  ppeerrmmiittss  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  mmiinniissttrriieess  uunnddeerr  
tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt  oorr  LLaanndd  AAcctt  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..  IItt  aallssoo  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  aannyy  aammeennddmmeennttss  ttoo,,  
rreenneewwaallss  ffoorr  oorr  rreeppllaacceemmeennttss  ooff  lliicceenncceess  ggrraanntteedd  uunnddeerr  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt  pprriioorr  oorr  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ddaattee  tthhee  
aaggrreeeemmeenntt  wwaass  ssiiggnneedd..  HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  bbeelliieevveess  tthhaatt  aann  eexxiissttiinngg  tteennuurree  
iiss  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  iittss  AAbboorriiggiinnaall  rriigghhttss  aanndd  iinntteerreessttss,,  tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  mmaayy::  
••  iiddeennttiiffyy  ppootteennttiiaall  rreessttrriiccttiioonn  oonn  oorr  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffiisshh  ffoorr  ffoooodd,,  ssoocciiaall  oorr  cceerreemmoonniiaall  ppuurrppoosseess,,  

tthhee  rriigghhtt  ttoo  hhuunntt  oorr  ccoonndduucctt  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess,,  ccuullttuurraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  ssiitteess,,  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  hhuunnttiinngg  aanndd  ggaatthheerriinngg  
ssiitteess;;  

••  iiddeennttiiffyy  ppootteennttiiaall  rreessttrriiccttiioonn  oonn  oorr  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  aanndd  ttiittllee  aanndd  TTrreeaattyy  rriigghhttss;;  aanndd  
••  iiff  ppoossssiibbllee,,  pprrooppoossee  wwaayyss  ttoo  aaddddrreessss  ppootteennttiiaall  rreessttrriiccttiioonnss  aanndd  iinntteerrffeerreennccee  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  FFiirrsstt  

NNaattiioonnss..  
TThhee  aaggrreeeemmeenntt  pprroovviiddeess  tthhaatt,,  iiff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn3300  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  
LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  rreecceeiivveess  tthhiiss  aaddvviiccee,,  iitt  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ccoonncceerrnnss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  
wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  aanndd  wwiillll  aatttteemmpptt  ttoo  mmaakkee  aapppprroopprriiaattee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  tteennuurree  wwhheenn  ppoossssiibbllee..  
TThhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aallssoo  wwiillll  nnoottiiffyy  
tthhee  KKwwaakkiiuuttll  TTeerrrriittoorriiaall  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn  iinn  wwrriittiinngg  aabboouutt  aannyy  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhiiss  
pprroocceedduurree..  



AAnnootthheerr  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  CCllaayyooqquuoott  SSoouunndd  IInntteerriimm  MMeeaassuurreess  EExxtteennssiioonn  AAggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  pprroovviinnccee  aanndd  tthhee  
HHaawwiiiihh  hheerreeddiittaarryy  cchhiieeffss  ooff  tthhee  NNuuuu--cchhaahh--nnuulltthh  CCeennttrraall  RReeggiioonn  TTrriibbeess  aanndd  tthhee  pprroovviinnccee,,3311  pprroovviiddeess  FFiirrsstt  nnaattiioonnss  
aanndd  ootthheerr  ccoommmmuunniittiieess  iinn  CCllaayyooqquuoott  SSoouunndd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iinnppuutt  iinnttoo  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..  TThhiiss  aaggrreeeemmeenntt  aammeennddss  aanndd  eexxtteennddss  tthhee  IInntteerriimm  MMeeaassuurreess  AAggrreeeemmeenntt  wwhhiicchh  
eessttaabblliisshheedd  tthhee  CCeennttrraall  RReeggiioonn  BBooaarrdd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  llaanndd  uussee  ppllaannnniinngg  iinn  CCllaayyooqquuoott  
SSoouunndd..  OOnnee  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  CCeennttrraall  RReeggiioonn  BBooaarrdd  iiss  ttoo  rreevviieeww,,  aatt  iittss  ddiissccrreettiioonn,,  aannyy  ppllaann,,  
aapppplliiccaattiioonn,,  ppeerrmmiitt,,  ddeecciissiioonn,,  rreeppoorrtt  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  mmaaddee  bbyy  aannyy  mmiinniissttrryy,,  aaggeennccyy  oorr  ppaanneell  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aa  
nnuummbbeerr  ooff  rreessoouurrccee  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  aaqquuaaccuullttuurree..  
  
  
  
  



IIVV..  SSIITTIINNGG  OOFF  SSAALLMMOONN  FFAARRMM  FFAACCIILLIITTIIEESS  
AA..  TTEENNUURREE  OONN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  CCRROOWWNN  LLAANNDD  
MMaannyy  ccoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  aabboouutt  tthhee  pprroocceesssseess  uusseedd  ttoo  ddeecciiddee  wwhheerree  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  aanndd  tthhee  
aaccttuuaall  ssiittiinngg  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  ffaarrmmss..3322  
MMoosstt  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinn  BB..CC..  ooppeerraattee  oonn  pprroovviinncciiaall  CCrroowwnn  llaanndd..  TTiittllee  ttoo  tthhee  ffoorreesshhoorree  ooff  ttiiddaall  wwaatteerrss,,  tthhee  aarreeaa  
bbeettwweeeenn  tthhee  hhiigghh  aanndd  llooww  wwaatteerr  lliinnee  wwhhiicchh  iiss  eexxppoosseedd  aatt  llooww  ttiiddee,,  iiss  vveesstteedd  iinn  tthhee  pprroovviinnccee..3333  IInn  aaddddiittiioonn,,  wwhhiillee  
tthhee  ggeenneerraall  rruullee  iiss  tthhaatt  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  eenndd  aatt  tthhee  llooww--wwaatteerr  mmaarrkk  ooff  tthhee  sseeaa,,  bbaayyss,,  hhaarrbboouurrss,,  
eessttuuaarriieess  aanndd  ootthheerr  iinnllaanndd  wwaatteerrss  ““wwiitthhiinn  tthhee  jjaawwss  ooff  tthhee  llaanndd””  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  pprroovviinnccee..3344  TThhee  
SSttrraaiitt  ooff  GGeeoorrggiiaa,,  tthhee  SSttrraaiitt  ooff  JJuuaann  ddee  FFuuccaa  aanndd  JJoohhnnssttoonnee  SSttrraaiitt  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  jjaawwss  ooff  tthhee  llaanndd  iinn  BBrriittiisshh  
CCoolluummbbiiaa..3355  TThhee  pprroovviinncciiaall  CCrroowwnn,,  tthheerreeffoorree,,  oowwnnss  tthhee  bbeeddss  ooff  tthheessee  bbooddiieess  ooff  wwaatteerrss..  
AAnnyyoonnee  wwiisshhiinngg  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  oonn  pprroovviinncciiaall  CCrroowwnn  llaannddss,,  iinncclluuddiinngg  ssuubbaaqquuaattiicc  llaannddss,,  
mmuusstt  oobbttaaiinn  tteennuurree3366  ooff  CCrroowwnn  llaannddss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..  TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn,,  iiss  tthhee  lleeaadd  pprroovviinncciiaall  
aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  aallllooccaattiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaannddss  iinn  BB..CC..  LLaanndd  iiss  mmaaddee  
aavvaaiillaabbllee  uunnddeerr  tthhee  LLaanndd  AAcctt  3377  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  uunnddeerr  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  tteennuurree——aann  
iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt,,  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aa  lleeaassee..  
TToo  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  oobbttaaiinn  tteennuurree  ffoorr  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy,,  aann  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  bbee  
  ••  aa  CCaannaaddiiaann  cciittiizzeenn  oorr  aa  ppeerrmmaanneenntt  rreessiiddeenntt  1199  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oovveerr,,••  aa  ccoorrppoorraattiioonn  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhee  

pprroovviinnccee  oorr  iinnccoorrppoorraatteedd  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  CCaannaaddaa,,••  aa  rreeggiisstteerreedd  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  oorr••  aa  nnoonn--CCaannaaddiiaann  
wwhhoo  oowwnnss  tthhee  aaddjjaacceenntt  uuppllaanndd..3388  

AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  ooff  $$110077..0000,,  iinncclluuddiinngg  ttaaxx,,  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  rreeggiioonnaall  ooffffiiccee  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  
LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  CCrroowwnn  llaanndd..  
AAnn  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt3399  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  tteemmppoorraarryy  ooccccuuppaattiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaanndd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  
ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  ddeevveellooppiinngg  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iinn  tthhee  aarreeaa..  IItt  aalllloowwss  tthhee  pprroossppeeccttiivvee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo  ooccccuuppyy  tthhee  CCrroowwnn  
llaanndd,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  oonnee  yyeeaarr,,  ttoo  ccoonndduucctt  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  iittss  rreessoouurrcceess..  IItt  ddooeess  nnoott  
aallllooww  tthhee  pprroossppeeccttiivvee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo    
  
  
  
  
  
  
  
ccoonnssttrruucctt  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  iimmpprroovveemmeennttss  oonn  tthhee  ssiittee..  AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aann  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt  mmuusstt  iinncclluuddee  aa  
sskkeettcchh  sshhoowwiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  aa  wwrriitttteenn  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aannyy  iinnvveessttiiggaattiivvee  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  
tteemmppoorraarryy  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn..4400  TThheerree  iiss  aa  $$550000..0000  ffeeee  ffoorr  tthhiiss  ppeerrmmiitt  wwhhiicchh  iiss  ppaayyaabbllee  iinn  
aaddvvaannccee..4411  
OObbttaaiinniinngg  aann  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt  ffoorr  aa  ssiittee  ddooeess  nnoott  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  lliicceennccee  ooff  
ooccccuuppaattiioonn  oorr  aa  lleeaassee  ffoorr  tthhaatt  ssiittee  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  HHoowweevveerr,,  tthhee  RReeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  
LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  wwiillll  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  bbeeffoorree  iissssuuiinngg  aannyy  ootthheerr  lleeaassee,,  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  
ppeerrmmiitt  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhaatt  ssiittee..4422  
IItt  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbttaaiinn  aann  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt  ffoorr  aa  ssiittee  pprriioorr  ttoo  aappppllyyiinngg  ffoorr  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aa  
lleeaassee..  AAss  aa  pprraaccttiiccaall  mmaatttteerr,,  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  rreellaattiivveellyy  ffeeww  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiittss  
ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  
EEiitthheerr  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn4433  oorr  aa  lleeaassee4444  iiss  rreeqquuiirreedd  bbeeffoorree  tthhee  pphhyyssiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  
ooppeerraattiioonn  iiss  ppeerrmmiitttteedd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  iimmpprroovveemmeennttss..4455  



AA  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  hhaass  aa  1100--yyeeaarr  ssttaannddaarrdd  tteerrmm,,  wwiitthh  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aa  rreeppllaacceemmeenntt  lliicceennccee  aafftteerr  hhaallff  tthhee  tteerrmm  
hhaass  eexxppiirreedd..  AA  rreeppllaacceemmeenntt  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  aallssoo  hhaass  aa  1100--yyeeaarr  ssttaannddaarrdd  tteerrmm  wwiitthh  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aannootthheerr  
rreeppllaacceemmeenntt  lliicceennccee  aafftteerr  hhaallff  tthhee  tteerrmm  hhaass  eexxppiirreedd..  TThhee  aannnnuuaall  ffeeee  ffoorr  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  iiss  ccaallccuullaatteedd  aatt  
77..55%%  ooff  tthhee  zzoonnee  llaanndd  vvaalluuee,,  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  aannnnuuaall  rreenntt  ooff  $$550000..0000..  TThheerree  iiss  aa  rreennttaall  ddiissccoouunntt  ooff  6600%%  ffoorr  tthhee  
ffiirrsstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  tthhee  iinniittiiaall  tteerrmm..4466  
CCuurrrreennttllyy,,  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  iiss  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  ffoorrmm  ooff  tteennuurree  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinn  BB..CC..,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  
lleeaassee..  
AA  lleeaassee  iiss  tthhee  lloonnggeesstt  ffoorrmm  ooff  tteennuurree  aavvaaiillaabbllee  aanndd  iiss  tthhee  oonnllyy  tteennuurree  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  ffiisshh  ffaarrmmeerr  mmaayy  oobbttaaiinn  aa  
rreeggiisstteerraabbllee  iinntteerreesstt  iinn  llaanndd..  AA  lleeaassee  hhaass  aa  3300--yyeeaarr  mmaaxxiimmuumm  tteerrmm,,  wwiitthh  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aa  rreeppllaacceemmeenntt  lleeaassee  aafftteerr  
hhaallff  tthhee  tteerrmm  hhaass  eexxppiirreedd..  AA  rreeppllaacceemmeenntt  lleeaassee  aallssoo  hhaass  aa  3300--yyeeaarr  mmaaxxiimmuumm  tteerrmm  wwiitthh  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aannootthheerr  
rreeppllaacceemmeenntt  lleeaassee  aafftteerr  hhaallff  tthhee  tteerrmm  hhaass  eexxppiirreedd..  TThhee  aannnnuuaall  ffeeee  ffoorr  aa  lleeaassee  iiss  88%%  ooff  tthhee  zzoonnee  llaanndd  vvaalluuee,,  wwiitthh  aa  
mmiinniimmuumm  aannnnuuaall  rreenntt  ooff  $$550000..0000..  TThheerree  iiss  aa  rreennttaall  ddiissccoouunntt  ooff  6600%%  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  tthhee  iinniittiiaall  tteerrmm..4477  
TToo  bbeeggiinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  oobbttaaiinniinngg  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  oonn  CCrroowwnn  llaanndd  uunnddeerr  aa  lliicceennccee  ooff  
ooccccuuppaattiioonn  oorr  aa  lleeaassee,,  aann  aapppplliiccaanntt  ppllaacceess  aa  ppoossttiinngg  nnoottiiccee  aatt  aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  ppooiinntt  oonn  tthhee  uuppllaanndd,,  ggiivviinngg  nnoottiiccee  ooff  
tthhee  iinntteenntt  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  ddiissppoossiittiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaanndd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  TThhee  aapppplliiccaanntt  tthheenn  ssuubbmmii7 0.0437 TD
(t)Tj
0.753 0.753 0.753 scn
0.3224 -0.0437 TD
(h)Tj
0 0 0 scn
-0.043ss  

7 0.0437 TD
(t)Tj
0.753 0.753 0.753 scn
0.3224 -0.0437 TD
(h)Tj
0 0 0 scn
-0.043oo  tthhee  rreeggiioonnaall  ooffffiiccee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aa  nnoottiiccee  ooff  iinntteennttiioonn  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  
ddiissppoossiittiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaanndd..  TThhee  nnoottiiccee  ddeessccrriibbeess  tthhee  aarreeaa  bbyy  wwaayy  ooff  aa  lleeggaall  ddeessccrriippttiioonn  oorr  aa  ddiissttiinnccttiivvee  ggeeooggrraapphhiicc  
ffeeaattuurree..4488  
  

  
  
  
  
  
TThhee  aapppplliiccaanntt  ffoorr  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aa  lleeaassee  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  ppuubblliicc  nnoottiiccee  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  iiff  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  ccoonnssiiddeerrss  iitt  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..4499  AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  pprraaccttiiccee,,  aann  
aapppplliiccaanntt  ffoorr  aa  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  iiss  aallwwaayyss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aaddvveerrttiissee..  
AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  lleeaassee  oorr  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn,,  bbuutt  nnoott  aann  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt,,  mmuusstt  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aann  
AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann..  TThhee  PPllaann  mmuusstt  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  aapppprroovveedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  
ooppeerraattee..  IInncclluuddeedd  iinn  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  iiss  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  mmaatttteerrss  ssuucchh  aass  
••  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  llooccaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  aa  mmaapp  oorr  cchhaarrtt  rreeffeerreennccee  nnuummbbeerr  ffoorr  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee,,  
••  tthhee  oovveerraallll  aarreeaa  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee,,  
••  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  tthhaatt  iiss  aannttiicciippaatteedd  aatt  ffuullll  ooppeerraattiioonn,,  
••  wwhheetthheerr  tthhee  ffaarrmm  wwiillll  bbee  aa  ssiinnggllee  oorr  mmuullttiippllee  yyeeaarr  ccllaassss  ooppeerraattiioonn,,  
••  wwhheetthheerr  ffiisshh  wwiillll  bbee  ppuutt  aassiiddee  ffoorr  bbrrooooddssttoocckk,,  
••  tthhee  ssppeecciieess  ttoo  bbee  ggrroowwnn,,  
••  tthhee  ssppeecciiffiicc  ttyyppee  ooff  ooppeerraattiioonn,,  
••  tthhee  vvoolluummee  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  
••  eessttiimmaatteess,,  ffoorr  eeaacchh  ssppeecciieess  ttoo  bbee  rraaiisseedd,,  ooff  tthhee  eexxppeecctteedd  nnuummbbeerr  ooff  ssmmoollttss  oorr  ffiinnggeerrlliinnggss  ttoo  bbee  ssttoocckkeedd,,  tthhee  

ggrrooww  oouutt  ppeerriioodd,,  tthhee  aavveerraaggee  iinnddiivviidduuaall  ffiisshh  wweeiigghhtt  aatt  tthhee  eenndd  ooff  ggrrooww  oouutt,,  aanndd  tthhee  eexxppeecctteedd  lloosssseess  oovveerr  tthhee  
ggrrooww  oouutt  ppeerriioodd,,  

••  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ffaaccttoorrss,,  ssuucchh  aass  ••    wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseedd  aarreeaa  hhaass  aa  hhiissttoorryy  ooff  ppllaannkkttoonn  bblloooommss,,  ••  
  iiff  tthheerree  aarree  nneeaarrbbyy  ppootteennttiiaall  ssoouurrcceess  ooff  wwaatteerr  ppoolllluuttiioonn,,  ••    wwhheetthheerr  aa  ffaallllooww  aarreeaa  iiss  pprrooppoosseedd,,  ••  
  tthhee  ttyyppee  ooff  sseewwaaggee  ssyysstteemm  ttoo  bbee  uusseedd,,  ••    tthhee  ttyyppee  ooff  ffeeeedd  ttoo  bbee  uusseedd,,  ••    wwhheetthheerr  aauuttoommaattiicc  
ffeeeeddeerrss  wwiillll  bbee  uusseedd,,  ••    wwhheetthheerr  aannttiiffoouullaannttss  wwiillll  bbee  uusseedd  oonn  ffaarrmm  eeqquuiippmmeenntt,,  ••    hhooww  ssoolliidd  
wwaasstteess,,  iinncclluuddiinngg  mmoorrttaalliittiieess  aanndd  ffeeeedd  bbaaggss,,  wwiillll  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  ffrroomm  tthhee  ssiittee,,  



••  mmaappss  aanndd  ddiiaaggrraammss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ooppeerraattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  aanndd  llaayyoouutt,,  wwiitthh  sscchheedduulleess  oouuttlliinniinngg  tthhee  ttiimmee  ffrraammee  
ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  ffaacciilliittiieess,,  

••  aa  sscchheedduullee  ooff  iimmpprroovveemmeennttss,,  
••  aa  sscchheedduullee  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  
  
  
  
  
••  ffaaccttoorrss  rreelleevvaanntt  ttoo  ssiittee  ccaappaacciittyy,,  iinncclluuddiinngg  ddeettaaiillss  aabboouutt  ••    tteemmppeerraattuurree,,  ••    ssaalliinniittyy  aanndd  

ddiissssoollvveedd  ooxxyyggeenn,,  ••    aannnnuuaall  ttiiddaall  rraannggee,,  ••    mmiinniimmuumm  wwaatteerr  ddeepptthh  bbeellooww  tthhee  nneett  ccaaggeess,,
  ••    ccuurrrreenntt  ssppeeeedd,,  ••    ppootteennttiiaall  eexxppoossuurree  ttoo  wwiinndd  aanndd  wwaavveess,,  aanndd  

••  ootthheerr  ccooaassttaall  uusseerrss  iinn  tthhee  aarreeaa,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  ••    tthhee  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmm,,  ••  
  wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseedd  ooppeerraattiioonn  iiss  wwiitthhiinn  11  kkiilloommeettrree  ooff  tthhee  mmoouutthh  ooff  aa  ssaallmmoonniidd  bbeeaarriinngg        
  ssttrreeaamm,,  aa  NNaattiivvee  rreesseerrvvee,,  aa  ppaarrkk  oorr  eeccoollooggiiccaall  rreesseerrvvee,,  aa  ddeessiiggnnaatteedd  bbooaatt  aanncchhoorraaggee,,  oorr  aann      
  aarreeaa  uusseedd  bbyy  rreeccrreeaattiioonnaall  bbooaatteerrss,,  ••    wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee  iiss  wwiitthhiinn  112255  mmeettrreess  ooff  aann  
iinntteerrttiiddaall  oorr  ssuubbttiiddaall  sshheellllffiisshh  bbeedd          wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall,,  rreeccrreeaattiioonnaall  oorr  NNaattiivvee  
hhaarrvveesstt,,  ••    wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee  iiss  wwiitthhiinn  11  kkiilloommeettrree  ooff  aa  mmaarriinnee  ffiisshheerriieess  hhaabbiittaatt  ssuucchh  aass        
  hheerrrriinngg  oorr  ccoodd  ssppaawwnniinngg,,  ssaallmmoonn  hhoollddiinngg  oorr  rreeaarriinngg  aarreeaass,,  aanndd  ••    wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee  iiss  uusseedd  ffoorr  
ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshhiinngg..5500  

TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tteennuurree  iiss  rreevviieewweedd  ffoorr  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ssiittiinngg  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ootthheerr  ssiittiinngg  
ppoolliicciieess..  AA  nnuummbbeerr  ooff  sstteeppss  aarree  ttaakkeenn  pprriioorr  ttoo  ddeecciiddiinngg  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  ssiittee  ffoorr  tteennuurree..  TThhee  
aapppplliiccaattiioonn  iiss  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  tteennuurree  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssyysstteemm  ccoommppuutteerr  aanndd  aannyy  eexxiissttiinngg  ddiissppoossiittiioonnss  aanndd  ppeennddiinngg  
aapppplliiccaattiioonnss  aarree  nnootteedd..  TThhee  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  vveerriiffiieedd,,  iinncclluuddiinngg  cchheecckkiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  iinn  
ggoooodd  ssttaannddiinngg  wwiitthh  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  iiff  aa  ccoommppaannyy  oorr  ssoocciieettyy..  RReeggiioonnaall  ssttaaffff  eenntteerr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  
CCrroowwnn  LLaanndd  RReeggiissttrryy  SSyysstteemm  aanndd  tthhee  TTeennuurree  AAddmmiinniissttrraattiioonn  SSyysstteemm,,  pplloott  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  rreeffeerreennccee  mmaappss  
aanndd  cchheecckk  ffoorr  aannyy  ccoonnfflliiccttss  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  ssiittee..  AA  ccooppyy  iiss  sseenntt  ttoo  tthhee  CCrroowwnn  LLaanndd  RReeggiissttrryy  BBrraanncchh  ffoorr  ffoorrmmaall  
pplloottttiinngg  oonn  tthhee  ddiiggiittiizzeedd  rreeffeerreennccee  mmaappss  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aa  lleeggaall  pprriinntt  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aarreeaa..5511  
TThhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  nnoorrmmaallllyy  
ccoonndduuccttss  aa  ssiittee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  bbeeffoorree  ddeecciiddiinngg  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  ggrraanntt  tteennuurree..  TThhee  ssiittee  
eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  tteennuurree  iinncclluuddeess  rreevviieewwiinngg  
    ••    ppuubblliicc  bbeeaacchh  aacccceessss,,  ••    tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  nnaattuurraall  hhaazzaarrddss,,  ••    tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  oonn  

ootthheerr  rreessoouurrccee  aaccttiivviittiieess,,  ssuucchh  aass  rreeccrreeaattiioonn,,  ••    tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  oonn  aaddjjaacceenntt  llaanndd  uusseerrss  aanndd  
uuppllaanndd  oowwnneerrss,,  ••    ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  hhiigghheerr  eeccoonnoommiicc  uusseess  ooff  tthhee  aarreeaa,,  ••    tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  ••    tthhee  iimmppaacctt  oonn  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  aanndd  ccooaassttaall  pphhyyssiiccaall  pprroocceesssseess  aanndd  hhooww  tthheessee  mmiigghhtt  
    bbee  mmiittiiggaatteedd  ••    sscceenniicc  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  bbooaattiinngg  ppuubblliicc,,  ••    tthhee  ssppaacciinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  
ffaarrmmss,,  aanndd  ••    aannyy  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  dduurriinngg  tthhee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  oorr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aaddvveerrttiissiinngg  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn            ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee..  

  
  
TThhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  ddeecciiddeess  wwhheetthheerr  
oorr  nnoott  ttoo  ggrraanntt  tteennuurree  aafftteerr  ccoommpplleettiinngg  tthheessee  sstteeppss,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ppuubblliicc  rreessppoonnssee  ttoo  aaddvveerrttiissiinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  
aanndd  rreeffeerrrriinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess,,  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  wwhhoo  aarree  iinnvviitteedd  
ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  TThhee  nnoottiiccee  aanndd  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  bbeellooww..  
NNeeww  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt  ddiissppoossiittiioonnss  ooff  CCrroowwnn  llaanndd  nnoorrmmaallllyy  aarree  mmaaddee  bbyy  aa  ddiirreecctt  ooffffeerr  ttoo  aann  aapppplliiccaanntt  iinn  rreessppoonnssee  
ttoo  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffrroomm  aann  iinnddiivviidduuaall  ppaarrttyy..  HHoowweevveerr,,  iinn  ssoommee  cciirrccuummssttaanncceess,,  ssuucchh  aass  wwhheerree  tthheerree  aarree  ccoommppeettiinngg  
aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ffoorr  tthhee  ssaammee  ppaarrcceell,,  nneeww  ddiissppoossiittiioonnss  aarree  mmaaddee  bbyy  ppuubblliicc  ccoommppeettiittiioonn..  IIff  ccoommppeettiinngg  



aapppplliiccaattiioonnss  oovveerr  tthhee  ssaammee  ppaarrcceell  aarree  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  uusseess,,  ssuucchh  aass  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aanndd  lloogg  hhaannddlliinngg,,  tthhee  ddiissppoossiittiioonn  
ooff  tthhee  CCrroowwnn  llaanndd  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  aanndd  bbeesstt  uussee  ooff  tthhee  llaanndd  aass  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  
RReeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  
aaggeenncciieess..5522  
  
BB..  GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  SSIITTIINNGG  AANNDD  SSPPAACCIINNGG  OOFF  FFAARRMMSS  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssiittiinngg  aanndd  ssppaacciinngg  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  iiddeennttiiffiieess  iinn  iittss  AAqquuaaccuullttuurree  PPoolliiccyy..  TThheeyy  aarree  gguuiiddeelliinneess,,  rraatthheerr  tthhaann  
rreegguullaattoorryy  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  tthheerreeffoorree  aallllooww  ffoorr  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  ssoommee  ddiissccrreettiioonn  iinn  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonn..  TThhee  gguuiiddeelliinneess  
iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss::  
••  aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  iinn  aarreeaass  ffrroonnttiinngg  aanndd  11  kkmm  sseeaawwaarrdd  ooff  pprroovviinncciiaall  ppaarrkkss  aanndd  eeccoollooggiiccaall  

rreesseerrvveess;;  
••  aallll  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  lleeaassee  aanndd  lliicceennccee  aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  ••  33  kkmm  ffrroomm  aann  eexxiissttiinngg  ffiinnffiisshh  lleeaassee  oorr  

lliicceennccee  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ggiivveenn  ttoo  eexxiissttiinngg  lleeaassee      oorr  lliicceennccee  aapppplliiccaattiioonnss,,  eexxiissttiinngg  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiittss  
aanndd  eexxiissttiinngg  iinnvveessttiiggaattiivvee      ppeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonnss;;  ••  11  kkmm  ffrroomm  tthhee  mmoouutthh  ooff  aa  ssaallmmoonniidd  
ssttrreeaamm;;  ••  112255  mmeettrreess  ffrroomm  aann  eexxiissttiinngg  sshheellllffiisshh  lleeaassee  oorr  lliicceennccee,,  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  aann  
    eexxiissttiinngg  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  sshheellllffiisshh  tteennuurree;;  aanndd  ••  112255  mmeettrreess  ffrroomm  aa  wwiillddssttoocckk  sshheellllffiisshh  bbeedd  
ccoonnssiiddeerreedd  iimmppoorrttaanntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  jjooiinntt      rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  
aanndd  FFoooodd,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff      EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  
OOcceeaannss;;tthhee  ssppaacciinngg      ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  aa  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  lleeaassee  oorr  lliicceennccee  aanndd  aa  ssaallmmoonniidd  ssttrreeaamm  mmaayy  
bbee  iinnccrreeaasseedd      uuppoonn  tthhee  jjooiinntt  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd,,  
tthhee      MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss;;  

••  tthhee  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  ssppaacciinngg  ddiissttaannccee  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  iinn  rreessppeecctt  ttoo  sshheellllffiisshh  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  tteennuurreess  iiff  ccoonncceerrnnss  
aarree  rreecceeiivveedd  ffrroomm  aaddjjaacceenntt  sshheellllffiisshh  ffaarrmmeerrss  oorr  aapppplliiccaannttss  aanndd  iiff  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  
FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd;;5533  

  
  
  
  
    ••  tthhee  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  ssppaacciinngg  ddiissttaannccee  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  wwiillddssttoocckk  sshheellllffiisshh  bbeeddss    

  uuppoonn  tthhee  jjooiinntt  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aanndd  tthhee    
  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss;;  aanndd  ••  tthhee  ssppaacciinngg  bbeettwweeeenn  ffrreesshhwwaatteerr  ffiinnffiisshh  lleeaasseess  aanndd  
lliicceenncceess  mmuusstt  bbee  11  kkmm..  

TThheerree  aarree  nnoo  ssppaacciinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiittss..  WWhheerree  tthheerree  aarree  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiittss  iissssuueedd  ffoorr  ssiitteess  
bbeettwweeeenn  ffiisshh  ffaarrmmss  aanndd  lliimmiitteedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ffiisshh  ffaarrmmss  iinn  tthhaatt  aarreeaa  dduuee  ttoo  ssppaacciinngg  gguuiiddeelliinneess,,  
tthhee  RReeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  mmaayy  iissssuuee  lleeaasseess  oorr  lliicceenncceess  ttoo  eexxiissttiinngg  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerrss  oonnllyy,,  iissssuuee  lleeaasseess  oorr  
lliicceenncceess  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  tthhee  eexxiissttiinngg  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerrss,,  oorr  iissssuuee  lleeaasseess  oorr  lliicceenncceess  bbyy  
ddiirreecctt  ooffffeerr  oorr  ppuubblliicc  ccoommppeettiittiioonn..5544  
TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  PPoolliiccyy  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  RReeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  iinn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  rreellaaxxaattiioonn  ooff  tthhee  ffiinnffiisshh  ssppaacciinngg  gguuiiddeelliinneess  iiff  aann  
aapppplliiccaattiioonn  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaall  iiss  tteecchhnniiccaallllyy  ssoouunndd  aanndd  aacccceeppttaabbllee  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  aanndd  ssoocciiaallllyy..  
TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonncceerrnnss  rraaiisseedd  tthhaatt  tthhee  ssiittiinngg  aanndd  ssppaacciinngg  gguuiiddeelliinneess  aarree  nnoott  aallwwaayyss  ffoolllloowweedd..  IInn  ssoommee  ccaasseess  
tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommppllaaiinnttss  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  mmaatteerriiaallss  ccoonnttaaiinnss  iinnaaccccuurraacciieess..5555  IInn  
ootthheerr  ccaasseess,,  iitt  mmaayy  bbee  tthhaatt  tthhee  RReeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  hhaass  eexxeerrcciisseedd  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  rreellaaxx  tthhee  gguuiiddeelliinneess,,  aass  nnootteedd  
aabboovvee..  



AA  sseerriieess  ooff  ffiivvee  CCooaassttaall  RReessoouurrccee  IInntteerreesstt  SSttuuddiieess  wweerree  ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  BB..CC..  LLaannddss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  11998866  FFiinnffiisshh  
AAqquuaaccuullttuurree  IInnqquuiirryy,,  wwhhiicchh  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthheessee  ssttuuddiieess  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthhee  pprroovviinnccee  ttoo  ddiirreecctt  ffiinnffiisshh  
aaqquuaaccuullttuurree  iinnttoo  aarreeaass  wwhheerree  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  ootthheerr  ccooaassttaall  uusseerrss  wwoouulldd  bbee  mmiinniimmiizzeedd..  TThheessee  ssttuuddiieess  iiddeennttiiffiieedd  
ppootteennttiiaall  rreessoouurrccee  oorr  uusseerr  ccoonnfflliiccttss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwhheenn  ssiittiinngg  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmss..  TThhee  pprroocceessss  iinnvvoollvveedd  
mmaappppiinngg  ccrriittiiccaall  aanndd  iimmppoorrttaanntt  uusseess  aalloonngg  tthhee  ccooaasstt  aass  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  uusseerr  ggrroouuppss  aass  ccrriittiiccaall  oorr  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthheeiirr  
ppaarrttiiccuullaarr  iinntteerreessttss,,  mmaakkiinngg  ddrraafftt  mmaapp  pprreesseennttaattiioonnss  aatt  ppuubblliicc  ooppeenn  hhoouusseess  aanndd  ppuubblliisshhiinngg  ffiinnaall  ffiinnffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree  
ooppppoorrttuunniittyy  mmaappss..  EEaacchh  ccoolloouurr  ccooddeedd  mmaapp  ddeessiiggnnaatteess  zzoonneess  aass::  
••  ccoonnddiittiioonnaall,,  wwhheerree  tthhee  nnoorrmmaall  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  aapppplliieess,,  
••  lliimmiitteedd,,  wwhheerree  ffiisshh  ffaarrmm  aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  oonnllyy  bbee  aacccceepptteedd  ffoorr  rreevviieeww  oonn  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ffrroomm  aaggeenncciieess  wwiitthh  

ccoonnfflliiccttiinngg  iinntteerreessttss,,  aanndd  
••  nnoo  ooppppoorrttuunniittyy  oorr  hhiigghh  ccoonnfflliicctt,,  wwhheerree  aapppplliiccaattiioonnss  nnoorrmmaallllyy  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..  
TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  aassssiisstt  iinn  mmaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  wwhheerree  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  mmaayy  bbee  llooccaatteedd..  HHoowweevveerr,,  
tthhee  CCooaassttaall  RReessoouurrccee  IInntteerreesstt  SSttuuddiieess  wweerree  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  aapppplliieedd  aass  gguuiiddeelliinneess  ttoo  aassssiisstt  iinn  ssiittiinngg  rraatthheerr  tthhaann  aass  
rreegguullaattoorryy  ssttaannddaarrddss..  
  
  
  
  
  
  
TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommppllaaiinnttss  tthhaatt  tthhiiss  pprroocceessss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  eeffffeeccttiivvee  iinn  aavvooiiddiinngg  tthhee  ssiittiinngg  ooff  ffaarrmmss  
iinn  nnoo  ooppppoorrttuunniittyy  zzoonneess..  OOnnee  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt  BB..CC..  LLaannddss  wwaass  ddiirreecctteedd  ttoo  pprroocceessss  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  
lliicceenncceess  ooff  ooccccuuppaattiioonn  wwhhiicchh  wweerree  aallrreeaaddyy  iinniittiiaatteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  tthheessee  ssttuuddiieess  wweerree  ccoommpplleetteedd..5566  
AAllssoo,,  iiff  aann  aapppplliiccaanntt  ffoorr  aann  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiitt  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1144  ooff  tthhee  LLaanndd  AAcctt  aapppplliieedd  ffoorr  
lloonnggeerr  tteerrmm  tteennuurree,,  ssuucchh  aass  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  CCooaassttaall  RReessoouurrccee  
IInntteerreesstt  SSttuuddiieess  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  mmaapp  wweerree  nnoott  aapppplliieedd  iinn  tthhoossee  ssiittuuaattiioonnss  
eeiitthheerr..  OOnnllyy  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiivvee  ppeerrmmiittss  tthhaatt  wweerree  nnoott  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  
lloonnggeerr  tteennuurree  bbeeffoorree  tthhee  ssttuuddiieess  wweerree  rreelleeaasseedd  aanndd  aallll  nneeww  aapppplliiccaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  CCooaassttaall  RReessoouurrccee  IInntteerreesstt  SSttuuddiieess..5577  
AAnnootthheerr  lliimmiittaattiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  CCooaassttaall  RReessoouurrccee  IInntteerreesstt  SSttuuddiieess  iiss  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  
tthhee  bbiioopphhyyssiiccaall  aattttrriibbuutteess  ooff  aann  aarreeaa  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  hhaass  bbeeeenn  uussiinngg  bbiioopphhyyssiiccaall  ssiittee  ccaappaabbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  aanndd  
mmaappppiinngg  ttoo  aasssseessss  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ooff  bbrrooaaddeerr  aarreeaass  ooff  tthhee  ccooaasstt  ffoorr  ffiinnffiisshh  aanndd  sshheellllffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree..  TThhee  MMiinniissttrryy  
hhaass  rreeppoorrttss  aanndd  mmaapp  ffoolliiooss  ffoorr  ffiinnffiisshh  ccuullttuurree  ccaappaabbiilliittyy  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  ccooaasstt  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  GGuullff  IIssllaannddss  aanndd  
IInnddiiaann  AArrmm..  IItt  wwiillll  hhaavvee  ddiiggiittaall  ffiilleess  bbyy  MMaarrcchh  3311,,  11999977..5588  
TThhee  bbiioopphhyyssiiccaall  mmaappppiinngg  rreeccoorrddss  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ssiittiinngg  ffiisshh  ffaarrmmss,,  iinncclluuddiinngg  
tteemmppeerraattuurree,,  ssaalliinniittyy  aanndd  ttuurrbbiiddiittyy,,  ooxxyyggeenn  ssaattuurraattiioonn,,  pphhyyttooppllaannkkttoonn  aanndd  ddiisseeaasseess,,  ccuurrrreennttss,,  bbiioollooggiiccaall  nneett  
ffoouullaannttss,,  ssllooppee  ssttaabbiilliittyy,,  ddeepptthh,,  ssuubbssttrraattee,,  nnaavviiggaattiioonn  hhaazzaarrddss  aanndd  vviissiibbiilliittyy,,  eexxppoossuurree,,  ssnnoowwffaallll,,  iiccee  ccoovveerr  aanndd  
aavvaallaanncchhee  eexxppeecctteedd,,  ppoolllluuttiioonn,,  aanndd  pprreeddaattoorrss..  
TThheerree  aallssoo  iiss  aa  ccoommppuutteerr--bbaasseedd  mmooddeelllliinngg  ssyysstteemm  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  
aanndd  FFoooodd  ttoo  ssuuppppoorrtt  aaqquuaaccuullttuurree..  IItt  wwiillll  aasssseessss  tthhee  llooccaall  aanndd  rreeggiioonnaall  iimmppaaccttss  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  bbyy  
mmooddeelllliinngg  hhyyddrrooddyynnaammiiccss,,  wwaatteerr  qquuaalliittyy,,  sseeddiimmeennttaattiioonn  aanndd  ffiisshh  ggrroowwtthh..  AA  ppiilloott  mmooddeell  iiss  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  
BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo..  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  pprroovviinncciiaall  aanndd  ffeeddeerraall  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  aarree  nnoott  ffooccuusssseedd  pprriimmaarriillyy  oonn  aaqquuaaccuullttuurree  bbuutt  
pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  vveerryy  uusseeffuull  iinn  tthhee  ssiittiinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  EExxaammpplleess  iinncclluuddee  tthhee  pprroovviinncciiaall  llaanndd  uussee  



ppllaannnniinngg  pprroocceessss,,  llaanndd  uussee  aanndd  ccooaassttaall  ppllaannnniinngg  iinniittiiaattiivveess,,  aanndd  rreessoouurrccee  iinnvveennttoorryy  pprrooggrraammss  aanndd  ffiisshh  hhaabbiittaatt  mmaapp  
pprroodduuccttss  mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  tthhee  ffeeddeerraall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  IInntteerrnneett  ssiittee..5599  
RReecceennttllyy  tthhee  pprroovviinnccee  aannnnoouunncceedd  tthhee  CCeennttrraall  CCooaasstt  LLaanndd  aanndd  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt  PPrroocceessss  ((LLRRMMPP))  aanndd  tthhee  
QQuueeeenn  CChhaarrlloottttee  IIssllaannddss  ((HHaaiiddaa  GGwwaaiiii))  LLRRMMPP..  BBootthh  LLRRMMPPss  iinnvvoollvvee  aarreeaass  wwiitthh  eexxtteennssiivvee  ccooaassttlliinneess..  TThheerreeffoorree,,  
tthhee  ppllaannss  ddeevveellooppeedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthheessee  rreeggiioonnss  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  ccooaassttaall  aass  wweellll  aass  uuppllaanndd  aarreeaass..  TThhee  pprroocceesssseess  aarree  
eexxppeecctteedd  ttoo  rreessuulltt  iinn  zzoonniinngg  tthhaatt  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  uussee  ooff  ccooaassttaall  aanndd  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  aalloonngg  wwiitthh  aassssoocciiaatteedd  
mmaannaaggeemmeenntt  gguuiiddeelliinneess  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  ccooaassttaall  aarreeaass  aanndd  ffeeaattuurreess..  
  
  
  
  



TThhee  pprroovviinnccee  aallssoo  hhaass  aasssseemmbblleedd  aann  iinntteerraaggeennccyy  ccoommmmiitttteeee  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  pprroovviinncciiaall  ccooaassttaall  
ppoolliiccyy  ttoo  eennssuurree  ccooaassttaall  aarreeaa  mmaannaaggeemmeenntt  ggiivveess  pprriioorriittyy  ttoo  ccooaassttaall--ddeeppeennddeenntt  uusseess,,  iiss  ccoonnssiisstteenntt  aaccrroossss  
jjuurriissddiiccttiioonnss  aanndd  mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  ccooaassttaall  eeccoossyysstteemmss..  TThhee  wwoorrkk  ooff  tthhiiss  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  pprroovviiddee  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  bbaacckkggrroouunndd  ffoorr  tthhee  pprroovviinnccee  tthhaatt  wwiillll  bbee  uusseeffuull  iinn  uuppccoommiinngg  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  OOcceeaannss  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraatteeggyy  uunnddeerr  tthhee  nneeww  ffeeddeerraall  OOcceeaannss  AAcctt,,  
wwhhiicchh  iiss  ddiissccuusssseedd  bbeellooww..  
  
CC..  NNOOTTIICCEE  AANNDD  RREEFFEERRRRAALL  PPRROOCCEESSSS  
IIff  tthhee  tteennuurree  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  rriigghhtt  ooff  aacccceessss  ooff  aa  rriippaarriiaann  oorr  uuppllaanndd  oowwnneerr,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  
oobbttaaiinn  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  uuppllaanndd  oowwnneerr  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  uussee  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  tteennuurree..  TThhiiss  mmuusstt  bbee  
ssuubbmmiitttteedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tteennuurree..  AApppplliiccaannttss  ffoorr  aa  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  lleeaassee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  
nnoottiiffyy  iinn  wwrriittiinngg  aaddjjaacceenntt  tteennuurree  hhoollddeerrss  aanndd  llaannddlloorrddss  wwiitthhiinn  oonnee  kkiilloommeettrree  iinn  eeiitthheerr  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  
ssaallmmoonn  ffaarrmm  aanndd  aabboouutt  330000  mmeettrreess  iinnllaanndd..  
TThhee  BB..CC..  LLaannddss  AAqquuaaccuullttuurree  PPoolliiccyy  pprroovviiddeess  tthhaatt  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  lliicceenncceess  ooff  
ooccccuuppaattiioonn  aanndd  lleeaasseess  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  rreelleevvaanntt  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  iinntteerreesstt  ggrroouuppss  ffoorr  
ccoommmmeenntt..  RReeffeerrrraallss  nnoorrmmaallllyy  aarree  mmaaddee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaarrttiieess::  
••  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  tteecchhnniiccaall  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ooppeerraattiioonn  aanndd  

tthhee  bbiioopphhyyssiiccaall  ccaappaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssiittee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprrooppoosseedd  ooppeerraattiioonn;;  
••  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmppaacctt  oonn  rreeccrreeaattiioonnaall  ffiisshheerriieess  aanndd  wwiillddlliiffee,,  tthhee  

eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aanndd  tthhee  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss;;  
••  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmppaacctt  oonn  wwiilldd  ffiisshh  ssttoocckk  aanndd  ffiisshh  hhaabbiittaatt;;  
••  EEnnvviirroonnmmeenntt  CCaannaaddaa,,  rreeggaarrddiinngg  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iissssuueess  aanndd  iimmppaacctt  oonn  sshheellllffiisshh  ggrroowwiinngg  wwaatteerrss;;  
••  CCooaasstt  GGuuaarrdd,,  rreeggaarrddiinngg  aannyy  nnaavviiggaattiioonnaall  hhaazzaarrddss;;  
••  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreessttss,,  DDiissttrriicctt  OOffffiiccee,,  rreeggaarrddiinngg  iimmppaacctt  oonn  ccooaassttaall  llooggggiinngg  oorr  ffoorreesstt  rreeccrreeaattiioonn;;  
••  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittiieess,,  rreeggaarrddiinngg  llooccaall  ppllaannnniinngg  aanndd  zzoonniinngg  ddeessiiggnnaattiioonnss,,  ddeevveellooppmmeenntt  ppeerrmmiittss,,  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ssuuppppoorrtt  aanndd  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ppuubblliicc  aacccceeppttaabbiilliittyy;;6600  
••  MMiinniissttrryy  ooff  SSmmaallll  BBuussiinneessss,,  TToouurriissmm  aanndd  CCuullttuurree,,  rreeggaarrddiinngg  ccooaassttaall  ttoouurriissmm;;  
••  FFiirrsstt  NNaattiioonnss,,  rreeggaarrddiinngg  aannyy  ppoossssiibbllee  iinnffrriinnggeemmeenntt  oonn  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss;;6611  
••  OOtthheerr  iinntteerreesstt  ggrroouuppss,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  ootthheerr  ggrroouuppss  ppootteennttiiaallllyy  aaffffeecctteedd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwhhoossee  

iinntteerreessttss  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  CCooaassttaall  RReessoouurrccee  IInntteerreesstt  SSttuuddiieess;;  aanndd  
••  PPaarrkkss  BBrraanncchh,,  rreeggaarrddiinngg  ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss,,  bbuutt  oonnllyy  wwhheerree  tthhee  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  cclloossee  ttoo  aa  rreeccrreeaattiioonnaall  

aarreeaa,,  pprrooppoosseedd  oorr  eexxiissttiinngg  eeccoollooggiiccaall  rreesseerrvvee,,  oorr  eexxiissttiinngg  ppaarrkk..6622  
  
  
  
  
TThhee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  iiss  iinntteennddeedd,,  iinn  ppaarrtt,,  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  bbiioopphhyyssiiccaall  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee  ffoorr  ssaallmmoonn  

ffaarrmmiinngg  aanndd  ttoo  aassssiisstt  iinn  bbootthh  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  aallllooccaattiinngg  CCrroowwnn  llaanndd  ffoorr  aa  
ssaallmmoonn  ffaarrmm  aanndd  tthhee  pprreevveennttiioonn  oorr  mmiittiiggaattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  eeffffeeccttss..  

AAtt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss,,  aa  ssuummmmaarryy  iiss  pprreeppaarreedd  aanndd  tthhee  rreessppoonnsseess  eevvaalluuaatteedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  
tthheeyy  aarree  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  ddeecciissiioonn..  

AA  nnuummbbeerr  ooff  ccoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  dduurriinngg  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  aabboouutt  tthhee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  
iinncclluuddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  ••  iinnaaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aaggeenncciieess  rreecceeiivviinngg  rreeffeerrrraallss  ttoo  rreevviieeww  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  pprroovviiddee  aa    tthhoorroouugghh  
rreessppoonnssee  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr;;••  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeeffiicciieenncciieess  oorr  iinnaaccccuurraacciieess  iinn  tthhee  rreeffeerrrraall  mmaatteerriiaallss  pprroovviiddeedd  ttoo  
ootthheerr  ppaarrttiieess;;••  llaacckk  ooff  aaddeeqquuaattee  ssccrruuttiinnyy  bbyy  rreevviieewwiinngg  aaggeenncciieess  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  aapppplliiccaannttss;;••



  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaggeennccyy  rreevviieewwiinngg  tthhee  ssaammee  iissssuueess  rreessuullttiinngg  iinn  dduupplliiccaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  pprroocceessss;;••  iinnaaddeeqquuaattee  
ttiimmee  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  rreeffeerrrraallss;;••  iinnssuuffffiicciieenntt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  eeffffeeccttss  ooff  ffiisshh  ffaarrmmss  oonn  ootthheerr  
rreessoouurrcceess,,  ssuucchh  aass    aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess;;6633••  ssiittiinngg  ooccccuurrrriinngg  iinn  aarreeaass  wwhheerree  iitt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  
iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ssiittiinngg  gguuiiddeelliinneess,,  ssuucchh  aass    tthhee  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  mmoouutthh  ooff  aa  ssaallmmoonniidd  ssttrreeaamm;;••
  ccrriitteerriiaa  bbyy  wwhhiicchh  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  ssccrreeeenneedd  nnoott  aappppaarreenntt;;••  llaacckk  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  aabboouutt  
wwhhyy  ddeecciissiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee;;••  llaacckk  ooff  ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  vvaarriioouuss  aaggeenncciieess;;••  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  aa  
rreeffeerrrraall  wwiitthhoouutt  kknnoowwiinngg  wwhhaatt  ootthheerr  aaggeenncciieess  ccoonncceerrnnss  mmiigghhtt  bbee;;••  tthhee  hhiigghh  vvoolluummee  ooff  rreeffeerrrraallss  aatt  ttiimmeess;;••
  iinntteerreesstteedd  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  bbootthh  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  ggoovveerrnnmmeenntt  nnoott  rreecceeiivviinngg  rreeffeerrrraallss;;••  tthhee  
nneeeedd  ffoorr  aa  ddiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn  mmeecchhaanniissmm  ttoo  rreessoollvvee  ddiissppuutteess  dduurriinngg  tthhee  aapppprroovvaall  pprroocceessss;;  aanndd••  rreeffeerrrraall  
pprroocceessss  rreessuullttiinngg  iinn  lloonngg  ddeellaayyss  iinn  tthhee  aaddjjuuddiiccaattiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  tteennuurree..  

AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthheessee  aanndd  ootthheerr  ccoonncceerrnnss  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  eevvaalluuaatteedd  dduurriinngg  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww..  
IIff  tthhee  ssiittee  iiss  aapppprroovveedd,,  tthhee  rreeggiioonnaall  ooffffiiccee  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  iissssuueess  aa  pprroossppeeccttiivvee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ffoorrmm  ooff  tteennuurree,,  wwiitthh  tteerrmmss  
aanndd  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  

  ••  tthhee  bbuussiinneessss  tteerrmmss  ooff  tthhee  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  lleeaassee,,••  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ppeerrmmiitttteedd  ssiittee  ddeevveellooppmmeenntt,,  
iinncclluuddiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneett  ccaaggeess  aanndd  ootthheerr    ccaappiittaall  wwoorrkkss,,••  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  cclleeaann  uupp  
gguuaarraanntteeee,,••  iinnssuurraannccee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd••  aannyy  ssiittee  ssppeecciiffiicc  oorr  ssppeecciiaall  ccoonnddiittiioonnss..6644  

  
  
  
  
AAfftteerr  tteennuurree  iiss  iissssuueedd,,  aa  ccooppyy  iiss  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ffiillee  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  aa  ccooppyy  iiss  

ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  CCrroowwnn  LLaanndd  RReeggiissttrryy  BBrraanncchh..  OOtthheerr  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  aallssoo  aarree  aaddvviisseedd  wwhheenn  tteennuurree  hhaass  bbeeeenn  
iissssuueedd..  

  
DD..  RReeppllaacceemmeenntt  TTeennuurreess  
IIff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  rreecceeiivveess  aann  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  rreeppllaacceemmeenntt  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  lleeaassee,,  iitt  nnoorrmmaallllyy  ddooeess  nnoott  rreeppeeaatt  tthhee  ffuullll  
rreeffeerrrraall  pprroocceessss  ffoolllloowweedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  nneeww  tteennuurree..  HHoowweevveerr,,  aa  rreeffeerrrraall  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  
rreeppllaacceemmeenntt  tteennuurree  wwoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  

••  aann  aaggeennccyy  tthhaatt  hhaadd  eexxpprreesssseedd  aa  ccoonncceerrnn  aabboouutt  aann  iissssuuee  wwiitthhiinn  tthhaatt  aaggeennccyy’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  ooff  
tthhee  pprreevviioouuss  tteennuurree,,  

••  aann  aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aann  iissssuuee  ooff  ccoonncceerrnn  wwhheerree  tthhaatt  iissssuuee  hhaadd  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  
EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  bbyy  aannootthheerr  ppaarrttyy  
dduurriinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  tteennuurree  ppeerriioodd,,  

••  tthhee  aapppprroopprriiaattee  FFiirrsstt  NNaattiioonnss,,  iinn  ccaasseess  wwhheerree  tthheerree  ccoouulldd  bbee  aann  iinnffrriinnggeemmeenntt  oonn  tthhee  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss  ooff  tthhoossee  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss,,  aanndd  

••  tthhee  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss..  
DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  AAccttiioonn  PPllaann  ffoorr  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree,,  tteennuurree  hhoollddeerrss  mmaayy  aappppllyy  ttoo  rreeppllaaccee  tthheeiirr  eexxiissttiinngg  

tteennuurreess..  TThheessee  aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee,,  aass  ddiissccuusssseedd  bbeellooww..  
  
EE..  TTeennuurree  oonn  FFeeddeerraall  LLaannddss  
PPuubblliicc  hhaarrbboouurrss  aarree  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  ffeeddeerraallllyy  oowwnneedd  ppuubblliicc  hhaarrbboouurrss  iinn  BBrriittiisshh  

CCoolluummbbiiaa  aarree  EEssqquuiimmaalltt,,  VViiccttoorriiaa,,  NNaannaaiimmoo,,  AAllbbeerrnnii,,  NNeeww  WWeessttmmiinnsstteerr  aanndd  BBuurrrraarrdd..  
IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  iiss  ttoo  bbee  llooccaatteedd  oonn  ffeeddeerraall  llaanndd  iinn  aa  ppuubblliicc  hhaarrbboouurr  oorr  ppoorrtt,,  aa  FFeeddeerraall  WWaatteerrlloott  LLeeaassee  oorr  LLiicceennccee  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  aapppprroopprriiaattee  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy  oorr  HHaarrbboouurr  CCoommmmiissssiioonn..  



  
FF..  NNaavviiggaabbllee  WWaatteerrss  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  nnaavviiggaabbllee  wwaatteerrss  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  

ooff  tthhee  ffeeddeerraall  NNaavviiggaabbllee  WWaatteerrss  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt..6655  TThhee  CCooaasstt  GGuuaarrdd  iiss  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
eennssuurriinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAcctt..  AAnnyy  ssaallmmoonn  ffaarrmm  llooccaatteedd  oonn,,  uunnddeerr  oorr  oovveerr  
nnaavviiggaabbllee  wwaatteerrss  oorr  hhaavviinngg  iimmpprroovveemmeennttss  tthhaatt  ccoouulldd  iimmppeeddee  nnaavviiggaattiioonn  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  ssiittee,,  tthhee  ppllaannss  aanndd  tthhee  
ssppeecciiffiicc  wwoorrkkss  aapppprroovveedd  uunnddeerr  tthhaatt  AAcctt  pprriioorr  ttoo  ccoonnssttrruuccttiioonn..6666  TThhee  AAcctt  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  
ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  aannyy  wwoorrkk  tthhaatt,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss,,  ddooeess  nnoott  iinntteerrffeerree  
ssuubbssttaannttiiaallllyy  wwiitthh  nnaavviiggaattiioonn..6677  

  
GG..  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  
LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  aallssoo  mmaayy  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ssiittiinngg  ooff  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess..  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  

aauutthhoorriittyy  oovveerr  mmaatttteerrss  ssuucchh  aass  ppllaannnniinngg  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  uussee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  llaanndd,,  iinncclluuddiinngg  aarreeaass  ooff  
CCrroowwnn  llaanndd  oorr  wwaatteerr  ssuurrffaacceess  wwhheerree  lleeaasseess  oorr  lliicceenncceess  ooff  ooccccuuppaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd..  UUnnddeerr  tthhee  MMuunniicciippaall  
AAcctt,,6688  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  mmaayy  ssttaattee,,  iinn  tthheeiirr  ooffffiicciiaall  ccoommmmuunniittyy  ppllaannss,,  bbrrooaadd  oobbjjeeccttiivveess,,  ppoolliicciieess  aanndd  
gguuiiddeelliinneess  rreessppeeccttiinngg  pprreesseenntt  aanndd  pprrooppoosseedd  llaanndd  uusseess  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  TThheessee  mmaayy  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  uussiinngg  
zzoonniinngg  bbyyllaawwss,,  ppeerrmmiittss  aanndd  ootthheerr  iinnssttrruummeennttss..  RReeggiioonnaall  ddiissttrriiccttss  aanndd  tthhee  IIssllaannddss  TTrruusstt  aallssoo  mmaayy  uussee  rruurraall  llaanndd  
uussee  bbyyllaawwss  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  llaanndd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  wwaatteerr..  6699  TThhee  ppoowweerr  ttoo  rreegguullaattee  
iinncclluuddeess  tthhee  ppoowweerr  ttoo  pprroohhiibbiitt  aannyy  uussee  oorr  uusseess  iinn  aannyy  zzoonnee  oorr  zzoonneess..7700  

TThhee  BB..CC..  LLaannddss  AAqquuaaccuullttuurree  PPoolliiccyy  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  ssiittiinngg  ooff  aallll  aaqquuaaccuullttuurree  lleeaasseess  aanndd  lliicceenncceess  wwiillll  bbee  
ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  bbyyllaawwss  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  tteennuurree  iiss  iinniittiiaallllyy  ggrraanntteedd..7711  

SSoommee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  eennaacctteedd  zzoonniinngg  bbyyllaawwss  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  pprroovviissiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree..  FFoorr  
eexxaammppllee,,  tthhee  CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt,,  aann  aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  llooccaatteedd,,  hhaass  
eelleeccttoorraall  aarreeaass  tthhaatt  hhaavvee  aaddoopptteedd  bbyyllaawwss  rreefflleeccttiinngg  ddiiffffeerreenntt  aapppprrooaacchheess  ttoo  zzoonniinngg  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree..  

TThhee  CCoorrtteess  IIssllaanndd  ZZoonniinngg  BByy--LLaaww7722  ddeessiiggnnaatteess  ffoouurr  ttyyppeess  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  zzoonneess..  TTwwoo  ooff  tthhoossee  zzoonneess  ppeerrmmiitt  aaccttiivvee  
aaqquuaaccuullttuurree  aass  oonnee  ooff  tthhee  pprriinncciippaall  uusseess..  AAccttiivvee  aaqquuaaccuullttuurree  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  bbyyllaaww  aass  aaqquuaaccuullttuurree  aaccttiivviittyy  
iinnvvoollvviinngg  aaccttiivvee  ffeeeeddiinngg,,  aanndd  uussiinngg  ppeennss,,  nneett  ccaaggeess,,  oorr  ffllooaattss  ffoorr  nneett  ccaaggeess..  BBootthh  zzoonneess  ppeerrmmiittttiinngg  aaccttiivvee  
aaqquuaaccuullttuurree  pprroovviiddee  tthhaatt,,  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  uussee,,  nnoo  ffllooaattiinngg  oorr  ffiixxeedd  ssttrruuccttuurreess  mmaayy  pprreevveenntt  aacccceessss  bbyy  aann  uuppllaanndd  
oowwnneerr  ttoo  wwaatteerr  oorr  oovveerr  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  wwaatteerr  ttoo  nnaavviiggaabbllee  aarreeaass..7733  TThhee  ttwwoo  zzoonneess  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ffaarrmm  ssiitteess..  OOnnee  zzoonnee  ppeerrmmiittss  aa  mmaaxxiimmuumm  ssiittee  aarreeaa  ooff  1122..1155  hheeccttaarreess  oorr  3300  aaccrreess  aanndd  
tthhee  ootthheerr  zzoonnee  ppeerrmmiittss  aa  mmaaxxiimmuumm  ssiittee  aarreeaa  ooff  88..11  hheeccttaarreess  oorr  2200  aaccrreess..7744  TThhee  llaatttteerr  zzoonnee  ffuurrtthheerr  aaddddrreesssseess  
ssiittiinngg  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhaatt  

  SSiittee  aarreeaass  ffoorr  ffiinnffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree  mmaayy  bbee  llooccaatteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  ddiissttaannccee  aavveerraaggiinngg  ffoorrmmuullaa..  AAnn  aavveerraaggee  ooff  
oonnee  ffiinnffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  ppeerr  tthhrreeee  kkiilloommeettrreess  ooff  lliinneeaarr  sshhoorree  bbeettwweeeenn  CCaarrrriinnggttoonn  BBaayy  aanndd  BBuulllloocckk  BBlluuffff  aass  
iiddeennttiiffiieedd  oonn  SScchheedduullee  ‘‘AA--77’’  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  sseeppaarraattiioonn  ooff  oonnee  kkiilloommeettrree  bbeettwweeeenn  ffiinnffiisshh  
aaqquuaaccuullttuurree  ssiitteess..7755  

AA  zzoonniinngg  mmaapp  ffoorr  CCoorrtteess  IIssllaanndd  iinnddiiccaatteess  wwhheerree  tthheessee  aaqquuaaccuullttuurree  zzoonneess  aarree  llooccaatteedd,,  sshhoowwiinngg  llaarrggee  ccooaassttaall  aarreeaass  
wwhheerree  tthhiiss  aaccttiivviittyy  iiss  ppeerrmmiitttteedd..7766  

  
  
  
  
  
  
  



ZZoonniinngg  ffoorr  tthhee  eelleeccttoorraall  aarreeaa  ooff  QQuuaaddrraa  IIssllaanndd,,  aallssoo  iinn  tthhee  CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt,,  hhaass  ffoolllloowweedd  aa  
ddiiffffeerreenntt  aapppprrooaacchh..  TThhee  QQuuaaddrraa  IIssllaanndd  OOffffiicciiaall  CCoommmmuunniittyy  PPllaann  BByyllaaww,,  11999966  sseettss  oouutt  ppoolliicciieess  ffoorr  ffiisshheerriieess  aanndd  
aaqquuaaccuullttuurree  wwhhiicchh  eexxpprreessssllyy  rreeccooggnniizzee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  aass  wweellll  aass  tthhee  nneeeedd  ttoo  eennssuurree  
pprrootteeccttiioonn  ooff  sseennssiittiivvee  aarreeaass  aanndd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  ootthheerr  uusseess  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  
ppoolliicciieess  aallssoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  pprrootteeccttiioonn  aanndd  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ffoorreesshhoorree  vvaalluueess  ccaann  bbee  mmoosstt  
eeffffeeccttiivveellyy  aaccccoommpplliisshheedd  tthhrroouugghh  ddiirreecctt  aanndd  aaccttiivvee  ccoonnssuullttaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  
aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..7777  

TThhee  QQuuaaddrraa  IIssllaanndd  ZZoonniinngg  BByy--LLaaww  ppeerrmmiittss  aaccttiivvee  aaqquuaaccuullttuurree,,  ddeessccrriibbeedd  aass  iinnvvoollvviinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ffeeeedd  
aanndd  cchheemmiiccaall  pprroodduuccttss  aanndd  uussiinngg  ggeenneerraattoorrss  aanndd  nneettppeennss  oorr  ffllooaattss  ffoorr  ppeennss,,  iinn  oonnee  ooff  iittss  zzoonniinngg  ddeessiiggnnaattiioonnss..  AA  
zzoonniinngg  mmaapp  ffoorr  QQuuaaddrraa  IIssllaanndd  iiddeennttiiffiieess  tthheessee  aaccttiivvee  aaqquuaaccuullttuurree  zzoonneess,,  sshhoowwiinngg  vveerryy  ssppeecciiffiicc  ccooaassttaall  llooccaattiioonnss  
wwhheerree  tthhiiss  aaccttiivviittyy  iiss  ppeerrmmiitttteedd..  TThheessee  llooccaattiioonnss  rreefflleecctt  tthhee  aarreeaass  wwhheerree  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  wweerree  aallrreeaaddyy  llooccaatteedd  aatt  
tthhee  ttiimmee  tthhee  zzoonniinngg  wwaass  aaddoopptteedd..7788  AAnnyy  aarreeaass  iinn  tthhiiss  eelleeccttoorraall  aarreeaa  tthhaatt  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  zzoonniinngg  aanndd  
aarree  oouuttssiiddee  tthhee  RRuurraall  LLaanndd  UUssee  PPllaannnniinngg  AArreeaa  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  zzoonneedd,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffoorreesshhoorree  aarreeaass  aanndd  
tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  wwaatteerr,,  iinn  aa  ddeessiiggnnaattiioonn  ppeerrmmiittttiinngg  oonnllyy  nnaavviiggaattiioonnaall  aaiiddss  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  sshheellllffiisshh  ggaatthheerriinngg  
aanndd  hhaarrvveessttiinngg..  TThheerreeffoorree,,  aa  pprrooppoosseedd  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ssiittee  wwoouulldd  rreeqquuiirree  aa  cchhaannggee  iinn  zzoonniinngg  ttoo  ppeerrmmiitt  aaccttiivvee  
aaqquuaaccuullttuurree,,  aa  pprroocceessss  tthhaatt  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..  

EElleeccttoorraall  aarreeaa  JJ  iinn  tthhee  CCoommooxx--SSttrraatthhccoonnaa  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  hhaass  aaddoopptteedd  aa  RRuurraall  LLaanndd  UUssee  BByyllaaww  ffoorr  DDeessoollaattiioonn  
SSoouunndd  7799  wwhhiicchh  aallssoo  iinncclluuddeess  aa  ddeessiiggnnaattiioonn  ffoorr  aaccttiivvee  aaqquuaaccuullttuurree,,  ddeessccrriibbeedd  aass  iinnvvoollvviinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
ooff  ffeeeedd  aanndd  cchheemmiiccaall  pprroodduuccttss  aanndd  uussiinngg  ggeenneerraattoorrss  aanndd  nneettppeennss  oorr  ffllooaattss  ffoorr  ppeennss..  TThhee  bbyyllaaww  ssttaatteess  tthhaatt  aaccttiivvee  
sshhoorreelliinnee  ddeevveellooppmmeennttss  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  oonn  aa  ssiittee--ssppeecciiffiicc  bbaassiiss  tthhrroouugghh  ooppeenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  rreeffeerrrraall  
bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  aallll  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  wwhhoossee  iinntteerreessttss  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd..  IItt  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhaatt  
tteemmppoorraarryy  aaqquuaaccuullttuurree  ppeerrmmiittss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iiff  cceerrttaaiinn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  mmeett,,  iinncclluuddiinngg  rreettuurrnniinngg  tthhee  ssiittee  ttoo  
iittss  oorriiggiinnaall  ccoonnddiittiioonn  iiff  aaqquuaaccuullttuurree  zzoonniinngg  ddooeess  nnoott  ooccccuurr,,  wwiitthh  sseeccuurriittyy  ttoo  gguuaarraanntteeee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  
rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittee..  

TThhee  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  ooff  MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn  iinncclluuddeess  tthhee  BBrroouugghhttoonn  AArrcchhiippeellaaggoo,,  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  ffoorr  tthhee  SSaallmmoonn  
AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww..  TThhee  ggeenneerraall  zzoonniinngg  bbyyllaaww  ffoorr  tthhee  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  ooff  MMoouunntt  WWaaddddiinnggttoonn8800  ddooeess  nnoott  
ddeessiiggnnaattee  aaqquuaaccuullttuurree  zzoonneess,,  nnoorr  ddooeess  iitt  rreessttrriicctt  ffiinnffiisshh  ffaarrmmiinngg..  TThhee  OOffffiicciiaall  RReeggiioonnaall  PPllaann  ccoonnttaaiinnss  oonnllyy  
ggeenneerraall  llaanngguuaaggee  aabboouutt  ccoommmmeerrcciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  nnootthhiinngg  ssppeecciiffiicc  ttoo  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..8811  

HHoowweevveerr,,  tthhee  MMaallccoollmm  IIssllaanndd  OOffffiicciiaall  CCoommmmuunniittyy  PPllaann,,  aaddoopptteedd  JJaannuuaarryy  1155,,  11999977,,  eessttaabblliisshheess  aann  aaqquuaaccuullttuurree  
ppoolliiccyy  ttoo  eexxcclluuddee  ffiinnffiisshh  ffaarrmmss  uunnlleessss  llooccaatteedd  oonn  llaanndd..  IItt  pprroovviiddeess  aass  ffoolllloowwss::  

  PPOO..6655  EExxcceepptt  ffoorr  tthhee  hhaarrvveessttiinngg  ooff  nnaattuurraall  oocceeaann  pprroodduuccttss  aaqquuaaccuullttuurraall  ppuurrssuuiittss  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  iiff  
ddeemmoonnssttrraatteedd  ttoo  bbeenneeffiitt  tthhee  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  IIssllaanndd  aanndd,,  pprroovveenn  eeccoollooggiiccaallllyy  ssaaffee  aanndd  wwiillll  eexxcclluuddee  ffiinnffiisshh  
ffaarrmmss,,  uunnlleessss  llooccaatteedd  oonn  ddrryy  llaanndd..8822  

  
  
  
  
  
TThhee  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  ooff  AAllbbeerrnnii--CCllaayyooqquuoott  ppeerrmmiittss  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  ffoouurr  ddeessiiggnnaatteedd  zzoonneess..  AAqquuaaccuullttuurree  iiss  ddeeffiinneedd  

aass  tthhee  ccuullttiivvaattiioonn,,  rreeaarriinngg,,  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  pprroocceessssiinngg  ooff  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss  oonn  llaanndd  oorr  iinn  nnoonn--ttiiddaall  wwaatteerrss  ffoorr  
ccoommmmeerrcciiaall  ggaaiinn  oorr  ssaallee  aass  ffoooodd  oorr  aa  ffoooodd  pprroodduucctt  ffoorr  hhuummaann  oorr  aanniimmaall  ccoonnssuummppttiioonn..  TThhrreeee  ooff  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  
zzoonneess  ppeerrmmiittttiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  aallllooww  uuppllaanndd  aaqquuaaccuullttuurree  oonnllyy..  TThhee  ffoouurrtthh  zzoonnee  ppeerrmmiittss  bbootthh  uuppllaanndd  aaqquuaaccuullttuurree  
aanndd  ffoorreesshhoorree  aanndd  wwaatteerr--bbaasseedd  aaqquuaaccuullttuurree..  ZZoonniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aallll  zzoonneess  ppeerrmmiittttiinngg  aannyy  ffoorrmm  ooff  
aaqquuaaccuullttuurree  pprroovviiddee  tthhaatt  nnootthhiinngg  iiss  ttoo  bbee  ddoonnee  tthhaatt  wwiillll  bbeeccoommee  aann  aannnnooyyaannccee  oorr  nnuuiissaannccee  ttoo  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  
aarreeaass  bbyy  rreeaassoonn  ooff  uunnssiigghhttlliinneessss,,  tthhee  eemmiissssiioonn  ooff  ooddoouurrss  aanndd  nnooiissee  iinncclluuddiinngg  ggeenneerraattoorr  oorr  ppuummpp  nnooiissee  aanndd  tthhee  
uussee  ooff  ffllooooddlliigghhttiinngg..8833  



TThhee  RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt  ooff  AAllbbeerrnnii--CCllaayyooqquuoott  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  BBaarrkklleeyy  SSoouunndd  PPllaannnniinngg  
SSttrraatteeggyy..  TThhee  ssttrraatteeggyy  hhaass  bbeeeenn  aaddoopptteedd  aass  aa  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeenntt  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  AAllbbeerrnnii--CCllaayyooqquuoott  
RReeggiioonnaall  DDiissttrriicctt..8844  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  SSttrraatteeggyy  iiss  ttoo  gguuiiddee  tthhee  lloonngg--tteerrmm  uussee,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  
ooff  tthhee  llaannddss  aanndd  rreessoouurrcceess  ooff  BBaarrkklleeyy  SSoouunndd  aanndd  AAllbbeerrnnii  IInnlleett..  IItt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  gguuiiddee  ffoorr  ddeecciissiioonn--
mmaakkiinngg  aanndd  ddooeess  nnoott  aalltteerr  tthhee  ssttaattuuttoorryy  aauutthhoorriittyy  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  ppaarrttiieess..  IInn  tthhee  sseeccttiioonn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  rreessoouurrccee  
iinndduussttrriieess,,  tthhee  SSttrraatteeggyy  ssttaatteess  tthhaatt  aaqquuaaccuullttuurree  pprriioorriittyy  aarreeaass  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessiiggnnaatteedd  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  hhiigghh  
ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  ssuucchh  uusseess,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  lliimmiittiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  eellsseewwhheerree..  OOnnee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  ccaallllss  
ffoorr  rreesseerrvviinngg  ssiitteess  wwhhiicchh  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssuuiitteedd  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree..  TThhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ffiisshh  ffaarrmmss  ssttaattee  tthhaatt  ssiitteess  ffoorr  
ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  ffiinnffiisshh  ffaarrmmss  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  SSaann  MMaatteeoo  BBaayy,,  JJaannee  BBaayy,,  EEffffiinngghhaamm  IInnlleett,,  AAllbbeerrnnii  
IInnlleett  aanndd  ootthheerr  aarreeaass  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  aanndd  tthhaatt  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ffiisshh  ffaarrmm  lleeaasseess  ttoo  nnoonn--aaqquuaaccuullttuurree  uusseess  
sshhoouulldd  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd..8855  

  
HH..  OOtthheerr  PPrroovviinncciiaall  LLaawwss  RReelleevvaanntt  ttoo  SSiittiinngg  
FFaarrmm  PPrraaccttiicceess  PPrrootteeccttiioonn  ((RRiigghhtt  ttoo  FFaarrmm))  AAcctt  aanndd  MMuunniicciippaall  AAcctt  
AA  nneeww  ppiieeccee  ooff  pprroovviinncciiaall  lleeggiissllaattiioonn  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  ssoommee  aassppeeccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  

iinncclluuddiinngg  aassppeeccttss  rreellaatteedd  ttoo  ssiittiinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  pprraaccttiicceess..  TThhee  FFaarrmm  PPrraaccttiicceess  PPrrootteeccttiioonn  ((RRiigghhtt  ttoo  FFaarrmm))  
AAcctt,,8866  ppaasssseedd  iinn  11999955,,  pprroovviiddeess  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreess  ttoo  pprrootteecctt  ffaarrmmiinngg  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  aanndd  mmaakkeess  
ccoonnsseeqquueennttiiaall  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt8877  aanndd  tthhee  LLaanndd  TTiittllee  AAcctt..8888  

IIff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  AAcctt  aarree  ffoolllloowweedd  oonn  aa  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn,,  aa  ffaarrmmeerr  ccaannnnoott  bbee  ssuueedd  iinn  nnuuiissaannccee  ffoorr  aannyy  
ooddoouurr,,  nnooiissee,,  dduusstt  oorr  ootthheerr  ddiissttuurrbbaannccee  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  aanndd  aa  ffaarrmmeerr  ccaannnnoott  bbyy  iinnjjuunnccttiioonn  oorr  
ootthheerr  ccoouurrtt  oorrddeerr  bbee  pprreevveenntteedd  ffrroomm  ccaarrrryyiinngg  oonn  tthhaatt  ffaarrmmiinngg  ooppeerraattiioonn..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  iiff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  AAcctt  aarree  mmeett,,  aa  mmuunniicciippaall  ccoouunncciill  oorr  rreeggiioonnaall  ddiissttrriicctt  mmaayy  nnoott  eennffoorrccee  aaggaaiinnsstt  
aa  ffaarrmmeerr  bbyyllaawwss  mmaaddee  uunnddeerr  sseeccttiioonnss  770033,,  770044,,  772244,,  772255,,  772288  oorr  779999((11))((aa))  oorr  ((bb))  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt..8899  
TThhoossee  sseeccttiioonnss  aauutthhoorriizzee  bbyyllaawwss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  iissssuueess  ssuucchh  aass  pprroohhiibbiittiinngg  nnooiissee,,  ooddoouurrss,,  uunnssiigghhttllyy  pprreemmiisseess  oorr  
tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  ffiirreeaarrmmss..9900  

  
  
  
  
UUnnddeerr  tthhee  AAcctt,,  ffaarrmm  ooppeerraattiioonnss  iinncclluuddee  aaqquuaaccuullttuurree  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  wwhheenn  ccaarrrriieedd  oonn  bbyy  

aa  ppaarrttyy  lliicceennsseedd  uunnddeerr  tthhaatt  AAcctt..  TThhiiss  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  wwhhiicchh  ddeeffiinneess  aa  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  ttoo  iinncclluuddee  aaqquuaaccuullttuurree  
ccaammee  iinnttoo  ffoorrccee  oonn  AApprriill  11,,  11999977,,  llaatteerr  tthhaann  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  AAcctt..9911  

SSiinnccee  tthhee  AAcctt  aapppplliieess  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss,,  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  pprrootteeccttiioonnss  nnootteedd  aabboovvee  
pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  iiss  ccoonndduucctteedd  

••    aaccccoorrddiinngg  ttoo  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiicceess,,9922  
••    uunnddeerr  aa  vvaalliidd  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiinngg  lliicceennccee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  
••  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  HHeeaalltthh  AAcctt,,  tthhee  PPeessttiicciiddee  CCoonnttrrooll  AAcctt,,  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonnss  

uunnddeerr  tthhoossee  AAccttss,,  aanndd  
••  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aannyy  llaanndd  uussee  rreegguullaattiioonn,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  aann  eennaaccttmmeenntt  tthhaatt  rreessttrriiccttss  oorr  pprreessccrriibbeess  tthhee  uussee  ttoo  

wwhhiicchh  llaanndd  oorr  pprreemmiisseess  mmaayy  bbee  ppuutt  oorr  tthhee  nnaattuurree  ooff  bbuussiinneessss  oorr  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  oonn  llaanndd  oorr  
pprreemmiisseess  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  bbyyllaaww  uunnddeerr  sseeccttiioonnss  770033,,  770044,,  772244,,  772255  oorr  772288  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt..  

IInnsstteeaadd  ooff  bbrriinnggiinngg  aann  aaccttiioonn  iinn  nnuuiissaannccee  oorr  eennffoorrcciinngg  bbyyllaawwss  mmaaddee  uunnddeerr  sseeccttiioonnss  770033,,  770044,,  772244,,  772255,,  772288  oorr  
779999((11))((aa))  oorr  ((bb))  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  bbrriinngg  aa  ccoommppllaaiinntt  aabboouutt  ooddoouurr,,  nnooiissee,,  dduusstt  oorr  ootthheerr  
ddiissttuurrbbaannccee  ffrroomm  aa  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  ttoo  tthhee  FFaarrmm  PPrraaccttiicceess  BBooaarrdd,,  wwhhiicchh  iiss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhiiss  AAcctt..  TThhee  BBooaarrdd  
wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  pprraaccttiiccee  ccoommppllaaiinneedd  aabboouutt  iiss  aa  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiiccee..  IIff  tthhee  BBooaarrdd  ffiinnddss  tthhaatt  



iitt  iiss  aa  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiiccee,,  iitt  mmuusstt  ddiissmmiissss  tthhee  ccoommppllaaiinntt..  IIff  tthhee  BBooaarrdd  ffiinnddss  iitt  iiss  nnoott  aa  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiiccee,,  iitt  
mmuusstt  oorrddeerr  tthhee  ffaarrmmeerr  ttoo  cceeaassee  tthhee  pprraaccttiiccee  oorr  mmooddiiffyy  iitt  ttoo  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiiccee..  

TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  ccuurrrreennttllyy  iiss  ddeevveellooppiinngg  ooppeerraattiinngg  ssttaannddaarrddss,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  
iinndduussttrryy  aanndd  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  uusseedd,,  iinn  ppaarrtt,,  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  ccoonnssttiittuutteess  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiiccee  
ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  

TThhee  FFaarrmm  PPrraaccttiicceess  PPrrootteeccttiioonn  ((RRiigghhtt  ttoo  FFaarrmm))  AAcctt  aallssoo  aammeennddeedd  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt  wwiitthh  pprroovviissiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  
llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  rreegguullaattiioonn  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss..  

FFiirrsstt,,  aa  ccoommmmuunniittyy  ppllaann  mmaayy  iinncclluuddee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  eennhhaannccee  ffaarrmmiinngg  oonn  llaanndd  iinn  
aa  ffaarrmmiinngg  aarreeaa..9933  TThhee  MMuunniicciippaall  AAcctt  hhaass  bbeeeenn  aammeennddeedd  ttoo  ddeeffiinnee  aa  ffaarrmmiinngg  aarreeaa  ttoo  iinncclluuddee  aann  aarreeaa  ooff  llaanndd  tthhaatt  
iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  aa  vvaalliidd  aanndd  ssuubbssiissttiinngg  lliicceennccee,,  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree,,  uunnddeerr  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt..9944  

  
  
  
  
  
  
  
  
SSeeccoonndd,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  mmaayy  eessttaabblliisshh  ssttaannddaarrddss9955  ttoo  gguuiiddee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  

tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  rruurraall  llaanndd  uussee  bbyyllaawwss,,  zzoonniinngg  bbyyllaawwss  aanndd  ffaarrmm  bbyyllaawwss  aass  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhee  nneeww  AAcctt..9966  
TThhiirrdd,,  tthhee  LLiieeuutteennaanntt  GGoovveerrnnoorr  iinn  CCoouunncciill  mmaayy  ddeeccllaarree  bbyy  rreegguullaattiioonn  tthhaatt  ssppeecciiffiicc  nneeww  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

MMuunniicciippaall  AAcctt  aappppllyy  ttoo  aa  bbooaarrdd  ooff  aa  rreeggiioonnaall  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ccoouunncciill  ooff  aa  mmuunniicciippaalliittyy  oorr  tthhee  llooccaall  ttrruusstt  ccoommmmiitttteeee  
ooff  aa  llooccaall  ttrruusstt  aarreeaa  wwiitthhiinn  tthhaatt  rreeggiioonnaall  ddiissttrriicctt  ttoo  

••  pprreevveenntt  aa  bbooaarrdd  ffrroomm  uussiinngg  aa  rruurraall  llaanndd  uussee  bbyyllaaww  ttoo  pprroohhiibbiitt  oorr  rreessttrriicctt  uusseess  ooff  llaanndd  ffoorr  aa  ffaarrmm  bbuussiinneessss  iinn  aa  
ffaarrmmiinngg  aarreeaa,,9977  wwhhiicchh  aass  nnootteedd  aabboovvee  iinncclluuddeess  aann  aarreeaa  wwiitthh  aa  vvaalliidd  aanndd  ssuubbssiissttiinngg  lliicceennccee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  
uunnddeerr  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  uunnlleessss  tthhee  bbooaarrdd  rreecceeiivveess  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  
FFoooodd,,  

••  pprreevveenntt  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  iimmpplleemmeennttiinngg  zzoonniinngg  bbyyllaawwss  ttoo  pprroohhiibbiitt  oorr  rreessttrriicctt  tthhee  uussee  ooff  llaanndd  ffoorr  aa  ffaarrmm  
bbuussiinneessss  iinn  aa  ffaarrmmiinngg  aarreeaa  uunnlleessss  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  rreecceeiivveess  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  MMiinniisstteerr,,9988  

••  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aallllooww  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  mmaakkee  bbyyllaawwss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ffaarrmmiinngg  aarreeaass  
ggoovveerrnniinngg  ••  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  ffaarrmm  ooppeerraattiioonnss,,  ••  tthhee  ttyyppeess  ooff  bbuuiillddiinnggss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  
uusseedd,,  ••  ssiittiinngg  ooff  ssttoorreedd  mmaatteerriiaallss  aanndd  wwaassttee  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ••  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroohhiibbiitteedd  ffaarrmm  
ooppeerraattiioonnss  

  aanndd  aalllloowwss  tthheessee  bbyyllaawwss  ttoo  bbee  ddiiffffeerreenntt  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ssiizzeess  oorr  ttyyppeess  ooff  ffaarrmmss,,  ttyyppeess  ooff  ffaarrmm  ooppeerraattiioonnss,,  ssiittee  
ccoonnddiittiioonnss,,  uusseess  ooff  aaddjjooiinniinngg  llaanndd  oorr  aarreeaass..  

FFoouurrtthh,,  iiff  aa  rreegguullaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ppaasssseedd  aappppllyyiinngg  tthheessee  sseeccttiioonnss  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  bbooaarrdd  ooff  aa  rreeggiioonnaall  ddiissttrriicctt,,  aa  ssppeecciiffiicc  
ccoouunncciill  ooff  aa  mmuunniicciippaalliittyy,,  oorr  aa  ssppeecciiffiicc  llooccaall  ttrruusstt  ccoommmmiitttteeee,,  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  rreevviieeww  aallll  rruurraall  llaanndd  
uussee  bbyyllaawwss  aanndd  zzoonniinngg  bbyyllaawwss  ttoo  iiddeennttiiffyy  iiff  aannyy  aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  
uunnddeerr  sseeccttiioonn  991166  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt..  DDuurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  aafftteerr  ssuucchh  aa  rreegguullaattiioonn  iiss  ppaasssseedd,,  aa  bbooaarrdd,,  aa  
ccoouunncciill  oorr  aa  llooccaall  ttrruusstt  ccoommmmiitttteeee  mmaayy  aammeenndd,,  bbyy  bbyyllaaww,,  iittss  rruurraall  llaanndd  uussee  bbyyllaawwss  oorr  zzoonniinngg  bbyyllaawwss  ttoo  aacchhiieevvee  
ccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  991166  ooff  
tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt..  AAnn  aammeennddiinngg  bbyyllaaww  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  mmaayy  bbee  aaddoopptteedd  wwiitthhoouutt  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..9999  HHoowweevveerr,,  
tthhee  AAcctt  ddooeess  nnoott  ccoommppeell  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aaccttuuaallllyy  aacchhiieevvee  ccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  ssttaannddaarrddss  sseett  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr..  

  
  
  



  
  
  
  
  
TThheerreeffoorree,,  iiff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  hhaass  aa  vvaalliidd  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee,,  wwhheenn  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiisshheess  ttoo  mmaakkee  bbyyllaawwss  

aaffffeeccttiinngg  tthhaatt  ffaarrmm  iitt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthheessee  nneeww  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  AAcctt  aappppllyy  ttoo  iitt  aanndd,,  iiff  
ssoo,,  wwiillll  hhaavvee  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  bbeeffoorree  aaddooppttiinngg  nneeww  
bbyyllaawwss  tthhaatt  wwoouulldd  rreessttrriicctt  oorr  pprroohhiibbiitt  ffaarrmm  uussee..  

HHeerriittaaggee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAcctt  
FFiisshh  ffaarrmm  ooppeerraattiioonnss  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhee  HHeerriittaaggee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAcctt..  110000  MMoosstt  ccooaassttaall  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ssiitteess  aarree  llooccaatteedd  oonn  uuppllaanndd  aarreeaass  cclloossee  ttoo  tthhee  
sshhoorreelliinnee..  SSoommee,,  ssuucchh  aass  ccaannooee  sskkiiddss,,  ffiisshh  ttrraappss  aanndd  ppeettrrooggllyypphhss,,  aarree  ffoouunndd  wwiitthhiinn  tthhee  iinntteerr--ttiiddaall  zzoonnee  aanndd  
ootthheerrss,,  ssuucchh  aass  sshhiippwwrreecckkss,,  aarree  ssuubbttiiddaall..  

TThhee  HHeerriittaaggee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAcctt  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  oobbjjeeccttss  aanndd  llaanndd,,  iinncclluuddiinngg  llaanndd  ccoovveerreedd  bbyy  wwaatteerr,,  
tthhaatt  hhaavvee  hheerriittaaggee  vvaalluuee  ttoo  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  aa  ccoommmmuunniittyy  oorr  aann  aabboorriiggiinnaall  ppeeooppllee..  HHeerriittaaggee  vvaalluuee  iiss  ddeeffiinneedd  
aass  tthhee  hhiissttoorriiccaall,,  ccuullttuurraall,,  aaeesstthheettiicc,,  sscciieennttiiffiicc  oorr  eedduuccaattiioonnaall  wwoorrtthh  oorr  uusseeffuullnneessss  ooff  aa  ssiittee  oorr  oobbjjeecctt..  TThhee  AAcctt  
pprroovviiddeess  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  aacchhiieevvee  hheerriittaaggee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprroohhiibbiittss  ddaammaaggiinngg  oorr  aalltteerriinngg  ddeessiiggnnaatteedd  
hheerriittaaggee  ssiitteess  eexxcceepptt  aass  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  TThhee  AAcctt  aallssoo  aauutthhoorriizzeess  aa  hheerriittaaggee  iinnssppeeccttiioonn  oorr  hheerriittaaggee  
iinnvveessttiiggaattiioonn  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  cceerrttaaiinn  cciirrccuummssttaanncceess..  

AArrcchhaaeeoollooggiiccaall  ssiitteess  aarree  pprrootteecctteedd  bbyy  tthhee  AAcctt  wwhheenn  ddeessiiggnnaatteedd  aass  pprroovviinncciiaall  hheerriittaaggee  ssiitteess..  AAllssoo,,  iinn  ssoommee  ccaasseess  
tthheeyy  aarree  pprrootteecctteedd  bbyy  vviirrttuuee  ooff  bbeeiinngg  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  hhiissttoorriicc  oorr  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  vvaalluuee..  PPrrootteecctteedd  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  
ssiitteess  mmaayy  nnoott  bbee  ddaammaaggeedd  oorr  aalltteerreedd  wwiitthhoouutt  aa  ppeerrmmiitt..  

TThheerreeffoorree,,  iiff  aa  pprroossppeeccttiivvee  ssiittee  ffoorr  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  hhaadd  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  iinntteerrffeerree  wwiitthh  aann  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ssiittee  
pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt,,  iitt  wwoouulldd  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt..  

TThhee  HHeerriittaaggee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAcctt  iiss  bbiinnddiinngg  oonn  tthhee  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ttaakkeess  pprreecceeddeennccee  oovveerr  ootthheerr  
lleeggiissllaattiioonn..  

WWaatteerr  AAcctt  
IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  rreeqquuiirreess  ffrreesshh  wwaatteerr  ffoorr  iittss  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  aa  ssuurrffaaccee  ssoouurrccee,,  tthhee  ooppeerraattoorr  mmaayy  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  oobbttaaiinn  aa  lliicceennccee  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  WWaatteerr  AAcctt..110011  TThhiiss  AAcctt  iiss  tthhee  cchhiieeff  pprroovviinncciiaall  llaaww  ccoonnttrroolllliinngg  
tthhee  uussee  ooff  ffrreesshh  wwaatteerr..  IIttss  ffooccuuss  iiss  oonn  rreegguullaattiinngg  qquuaannttiittiieess  ooff  wwaatteerr  tthhrroouugghh  aa  lliicceennssiinngg  ssyysstteemm..  IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  
pprroovviinncciiaall  CCrroowwnn  oowwnnss  tthhee  wwaatteerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  lliicceenncceess  oorr  ppeerrmmiittss  iissssuueedd  oorr  aapppprroovvaallss  ggiivveenn  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  TThhee  
WWaatteerr  MMaannaaggeemmeenntt  BBrraanncchh  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  pprroovviiddeess  aapppprroovvaallss  wwhhiicchh  
aauutthhoorriizzee  aallll  cchhaannggeess  ttoo  nnaattuurraall  wwaatteerrccoouurrsseess  aanndd  lliicceenncceess  ffoorr  tthhee  ddiivveerrssiioonn,,  ssttoorraaggee  aanndd  uussee  ooff  wwaatteerr..  

TThhee  WWaatteerr  AAcctt  ddooeess  nnoott  rreegguullaattee  tthhee  uussee  ooff  ggrroouunnddwwaatteerr  iinn  tthhee  pprroovviinnccee..  HHoowweevveerr,,  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ccoouulldd  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  aa  rreevviieewwaabbllee  pprroojjeecctt  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  AAcctt  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  
uunnddeerr  tthhaatt  AAcctt  iiff  ffaacciilliittiieess  oonn  aa  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmm  hhaadd  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  eexxttrraacctt  ggrroouunnddwwaatteerr  aatt  aa  rraattee  ooff  7755  lliittrreess  
oorr  mmoorree  ppeerr  sseeccoonndd..110022  

  
  
  
WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  
AA  nnuummbbeerr  ooff  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  uunnddeerr  iittss  aauutthhoorriittyy  hhaavvee  

iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  ssiittiinngg..  TThhee  AAcctt  aanndd  tthhee  rreelleevvaanntt  rreegguullaattiioonnss  aarree  ddiissccuusssseedd  bbeellooww  iinn  tthhee  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  
ddeeaalliinngg  wwiitthh  wwaassttee  ddiisscchhaarrggeess..  

  



II..  OOtthheerr  FFeeddeerraall  LLaawwss  RReelleevvaanntt  ttoo  SSiittiinngg  
SSeeccttiioonn  3355((11))  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt110033  pprroohhiibbiittss  tthhee  hhaarrmmffuull  aalltteerraattiioonn,,  ddiissrruuppttiioonn  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ffiisshh  

hhaabbiittaatt..  FFiisshh  hhaabbiittaatt  iiss  ddeeffiinneedd  ttoo  mmeeaann  ssppaawwnniinngg  ggrroouunnddss  aanndd  nnuurrsseerryy,,  rreeaarriinngg,,  ffoooodd  ssuuppppllyy  aanndd  mmiiggrraattiioonn  
aarreeaass  oonn  wwhhiicchh  ffiisshh  ddeeppeenndd  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  lliiffee  pprroocceesssseess..  AA  ppeerrssoonn  wwiillll  nnoott  bbee  
lliiaabbllee  uunnddeerr  tthhiiss  pprroovviissiioonn  iiff  tthhaatt  ppeerrssoonn  aalltteerrss,,  ddiissrruuppttss  oorr  ddeessttrrooyyss  ffiisshh  hhaabbiittaatt  uunnddeerr  ccoonnddiittiioonnss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  oorr  uunnddeerr  rreegguullaattiioonnss..  TThhee  pprrooppoosseedd  rreevviissiioonnss  ttoo  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  iiff  
bbrroouugghhtt  iinnttoo  ffoorrccee,,  wwiillll  ppeerrmmiitt  ddeelleeggaattiioonn  ttoo  pprroovviinncceess  ooff  cceerrttaaiinn  hhaabbiittaatt  mmaannaaggeemmeenntt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..110044  

TThhee  OOcceeaannss  AAcctt,,110055  wwhhiicchh  wwaass  ggrraanntteedd  RRooyyaall  AAsssseenntt  oonn  DDeecceemmbbeerr  1188,,  11999966,,  ccoonnssoolliiddaatteess  CCaannaaddaa’’ss  oocceeaann  rreellaatteedd  
lleeggiissllaattiioonn..  PPaarrtt  IIII  ooff  tthhiiss  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  aa  nneeww  ssttrraatteeggyy  ttoo  mmaannaaggee  oocceeaannss  bbaasseedd  oonn  
tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  eeccoossyysstteemmss  bbaasseedd  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  oocceeaann  rreessoouurrcceess  
aanndd  tthhee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  pprriinncciippllee..  IItt  aauutthhoorriizzeess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ssttrraatteeggyy  aanndd  iinntteeggrraatteedd  
mmaannaaggeemmeenntt  ppllaannss  ffoorr  eessttuuaarriinnee,,  ccooaassttaall  aanndd  mmaarriinnee  eeccoossyysstteemmss..  TThhee  AAcctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  
ddeevveellooppiinngg  ssppeecciiffiicc  mmeecchhaanniissmmss,,  ppllaannnniinngg,,  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ssttaannddaarrddss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  ooff  
tthhee  oocceeaannss..  TThhiiss  pprroocceessss  ccoouulldd  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssiittiinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aanndd  ootthheerr  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss,,  
ddeeppeennddiinngg  oonn  tthheeiirr  llooccaattiioonn..  

TThhee  ffeeddeerraall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  ccuurrrreennttllyy  iiss  ddeevveellooppiinngg  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ssiittiinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  
aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess..  TThheessee  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr..  TThheeyy  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  aasssseessss  
rreeffeerrrraallss  mmaaddee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  nneeww  ssiitteess..  TThheeyy  aallssoo  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  aassssiisstt  ppoossssiibbllee  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  
ooppeerraattoorrss  iinn  sseelleeccttiinngg  ppootteennttiiaall  ssiitteess  ffoorr  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..110066  

  
JJ..  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInniittiiaattiivveess  RReelleevvaanntt  ttoo  SSiittiinngg  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  ssiittiinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  

FFoolllloowwiinngg  iiss  aa  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  ssoommee  ooff  tthheessee  iinniittiiaattiivveess..110077  
TThhee  ccoommpprreehheennssiivvee  LLaaww  ooff  tthhee  SSeeaa  TTrreeaattyy110088  ccoonnttaaiinnss  oobblliiggaattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  pprrootteeccttiinngg  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt,,  

pprrootteeccttiinngg  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  aanndd  ccoonnsseerrvviinngg  aannaaddrroommoouuss  ffiisshh  ssttoocckkss..  AArrttiiccllee  6666  sseettss  oouutt  tthhee  rreeggiimmee  ffoorr  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aannaaddrroommoouuss  ssppeecciieess  aanndd  pprroovviiddeess  tthhaatt  ssttaatteess  ooff  oorriiggiinn  ooff  aannaaddrroommoouuss  ssttoocckkss  hhaavvee  tthhee  pprriimmaarryy  
iinntteerreesstt  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhoossee  ssttoocckkss..  TThhee  TTrreeaattyy  hhaass  bbeeeenn    

  
  
  
  
rraattiiffiieedd  bbyy  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ssiiggnnaattoorryy  ccoouunnttrriieess..  HHoowweevveerr,,  CCaannaaddaa  hhaass  nnoott  yyeett  eennaacctteedd  ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  

aallllooww  tthhee  pprroovviissiioonnss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ccoommpplleetteellyy  aanndd  eennffoorrcceedd  ddoommeessttiiccaallllyy..  
TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ffoorr  tthhee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  NNaattuurree  ((IIUUCCNN))  hheelldd  iittss  ffiirrsstt  WWoorrlldd  CCoonnsseerrvvaattiioonn  CCoonnggrreessss  iinn  

MMoonnttrreeaall  iinn  OOccttoobbeerr,,  11999966..  TThhee  CCoonnggrreessss  ppaasssseedd  rreessoolluuttiioonnss  pprroommoottiinngg  mmaarriinnee  pprrootteecctteedd  aarreeaass,,  ccooaassttaall  aanndd  
mmaarriinnee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  ffiisshheerriieess  aanndd  mmaarriinnee  bbiiooddiivveerrssiittyy..  AA  rreessoolluuttiioonn  
rreeggaarrddiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  wwaass  aaddoopptteedd  aatt  tthhee  OOccttoobbeerr  CCoonnggrreessss..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ffiinnaall  aaddoopptteedd  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  
rreessoolluuttiioonn  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  AA..  

TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  tthhee  EExxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  SSeeaa  ((IICCEESS))  iiss  aann  iinntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  mmaarriinnee  sscciieennccee  
oorrggaanniizzaattiioonn..  IIttss  pprriinncciippaall  ffuunnccttiioonnss  iinncclluuddee  pprroommoottiinngg  mmaarriinnee  rreesseeaarrcchh,,  ddiisssseemmiinnaattiinngg  rreessuullttss  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh,,  
aanndd  pprroovviiddiinngg  aaddvviiccee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  rreegguullaattoorrss  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ffoorr  
ffiisshheerriieess  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  IICCEESS  hhaass  aaddddrreesssseedd  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  mmaarriinnee  aaqquuaaccuullttuurree..  FFoorr  eexxaammppllee,,  IICCEESS  hhaass  
ddeevveellooppeedd  aa  CCooddee  ooff  PPrraaccttiiccee  oonn  tthhee  IInnttrroodduuccttiioonnss  aanndd  TTrraannssffeerrss  ooff  MMaarriinnee  OOrrggaanniissmmss..110099  

AA  BB..CC..//WWaasshhiinnggttoonn  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCooooppeerraattiioonn  AAggrreeeemmeenntt  wwaass  ssiiggnneedd  iinn  11999922  ttoo  aaddddrreessss  ttrraannssbboouunnddaarryy  
eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess,,  ttoo  eennssuurree  ccoooorrddiinnaatteedd  aaccttiioonn  aanndd  ttoo  pprroommoottee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg..  IItt  hhaass  aaddddrreesssseedd  ttooppiiccss  
ssuucchh  aass  hhaabbiittaatt  lloossss  aanndd  mmaarriinnee  pprrootteecctteedd  aarreeaass..  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
VV..  OOppeerraattiinngg  LLiicceenncceess  
AA..  IInniittiiaall  AApppplliiccaattiioonn  
AAss  wweellll  aass  oobbttaaiinniinngg  aapppprroovvaall  ffoorr  tthhee  pphhyyssiiccaall  ssiittiinngg  ooff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm,,  aannyyoonnee  wwhhoo  ccaarrrriieess  oonn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  

ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  oorr  iittss  ccooaassttaall  wwaatteerrss  mmuusstt  hhoolldd  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssaallmmoonn  
ffaarrmm  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt..111100  TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  iiss  tthhee  lleeaadd  
pprroovviinncciiaall  bbooddyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  lliicceenncceess  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  
aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  aanndd  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn..111111  

FFoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  llooccaatteedd  oonn  pprroovviinncciiaall  CCrroowwnn  llaanndd,,  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  
EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  wwiillll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  
ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  dduurriinngg  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tteennuurree..  IItt  wwiillll  bbee  
rreevviieewweedd  dduurriinngg  tthhaatt  eexxeerrcciissee  aanndd  aapppprroovveedd  iiff  ssaattiissffaaccttoorryy..  TThhee  ccoonntteennttss  ooff  aann  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  
aarree  ddeessccrriibbeedd  iinn  ddeettaaiill  eeaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  ppaappeerr..  

HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwiillll  ooppeerraattee  oonn  pprriivvaattee  llaanndd  oorr  oonn  llaanndd  nnoott  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  
EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  aann  AAqquuaaccuullttuurree  
DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aann  ooppeerraattiinngg  lliicceennccee..  

AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  nneeww  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  oorr  aa  rreenneewwaall  ooff  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  
tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd..  AAnn  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee,,  wwhheenn  ggrraanntteedd,,  iiss  vvaalliidd  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  
ffrroomm  tthhee  ddaattee  iitt  bbeeccoommeess  eeffffeeccttiivvee..  AA  sseeppaarraattee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eeaacchh  ssaallmmoonn  ffaarrmm  llooccaattiioonn..  

TThhee  FFiisshheerriieess  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  lliicceennccee  mmuusstt  iinncclluuddee  
  ••  tthhee  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr,,••  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  tthhee  lliicceennsseedd  aaccttiivviittyy  iiss  ttoo  bbee  

ccaarrrriieedd  oonn,,••  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  aanndd  tteerrmm  ooff  tthhee  lliicceennccee,,  aanndd••  ootthheerr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  tthhee  MMiinniisstteerr  
ccoonnssiiddeerrss  aapppprroopprriiaattee..111122  

  
BB..  TTeerrmmss  ooff  tthhee  LLiicceennccee  
TThhee  ssccooppee  aanndd  ttyyppee  ooff  tthheessee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aarree  nnoott  ddeeffiinneedd  oorr  lliimmiitteedd  iinn  tthhee  AAcctt..  TThheerreeffoorree,,  tthheerree  iiss  bbrrooaadd  

ssccooppee  ttoo  aattttaacchh  aa  vvaarriieettyy  ooff  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  tthhee  lliicceennccee..  AAnn  eexxaammppllee  ooff  aa  lliicceennccee  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  BB..  



  
  
  
  
  
EEaacchh  lliicceennccee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  vvaarriieettyy  ooff  ggeenneerraall  aanndd  ssiittee  ssppeecciiffiicc  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  eeaacchh  

aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  
  ••  tthhee  GGeenneerraall  TTeerrmmss  ooff  aann  AAqquuaaccuullttuurree  LLiicceennccee,,••  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ffiilleedd  wwiitthh  aanndd  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  aanndd    CCoommmmeerrcciiaall  FFiisshheerriieess  BBrraanncchh,,  aanndd••  aannyy  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  
tthhaatt  aarree  aattttaacchheedd  aass  SSppeecciiaall  PPrroovviissooss..  

SSppeecciiaall  PPrroovviissooss  aarree  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ddeessiiggnneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  rreecceeiivviinngg  tthhee  lliicceennccee  aanndd  
aaddddrreessss  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonncceerrnnss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhaatt  ssiittee..  TThheeyy  mmaayy  ccoovveerr  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  iissssuueess  ssuucchh  aass  pprreeddaattoorr  
ccoonnttrrooll  oorr  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ooff  lliivvee  ffiisshh  ffrroomm  aa  hhaattcchheerryy  ttoo  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm..  

SSoommee  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  aarree  iinncclluuddeedd  aass  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aann  aaqquuaaccuullttuurree  
lliicceennccee  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  mmaayy  bbee  eennffoorrcceedd  uunnddeerr  eeiitthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonn  oorr  uunnddeerr  tthhee  lliicceennccee..  

CCoonnddiittiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  lliicceenncceess  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinncclluuddee  pprroovviissiioonnss  ssuucchh  aass  tthhoossee  nnootteedd  bbeellooww,,  rreeqquuiirriinngg  tthhee  
lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  iittss  aapppprroovveedd  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann,,••  oobbttaaiinn  aann  aapppprroovveedd  
aammeennddmmeenntt  ttoo  iittss  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ffoorr  aann  iinnccrreeaassee  iinn    pprroodduuccttiioonn  ggrreeaatteerr  tthhaann  2200%%  oorr  ffoorr  aa  
cchhaannggee  iinn  tthhee  mmooddee  ooff  ooppeerraattiioonn,,••  rraaiissee  oonnllyy  tthhee  ssppeecciieess  lliisstteedd  iinn  tthhee  lliicceennccee,,  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  aallll  
nneecceessssaarryy  aauutthhoorriizzaattiioonnss  ffoorr    iimmppoorrtt  aanndd  ttrraannssppllaanntt,,••  ttaakkee  rreeaassoonnaabbllee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  pprreevveenntt  eessccaappee  aanndd  
rreeppoorrtt  eessccaappeess  tthhaatt  ooccccuurr,,••  eennssuurree  nnoo  oonnee  ddeelliibbeerraatteellyy  rreelleeaasseess  ffiisshh  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn,,••  rreeppoorrtt  
eessccaappeess,,••  eennssuurree  ffiisshh  aarree  ggiivveenn  ccaarree  aanndd  aatttteennttiioonn  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthheeiirr  bbiioollooggiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss,,••
  eemmppllooyy  rreeaassoonnaabbllee  pprraaccttiicceess  ffoorr  pprreevveennttiivvee  pprreeddaattoorr  ccoonnttrrooll,,••  eemmppllooyy  rreeaassoonnaabbllee  pprraaccttiicceess  ffoorr  pprreevveennttiivvee  
ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll,,••  kkeeeepp  aanndd  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  rreeccoorrddss  ttoo  vveerriiffyy  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  lliicceennccee,,  tthhee  
  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,••  ppoosssseessss  aa  vvaalliidd  pprroocceessssiinngg  lliicceennccee  bbeeffoorree  
pprroocceessssiinngg  ffiisshh  aatt  tthhee  ssiittee  ooff  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee,,••  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy  iiss  ooppeerraatteedd  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy    tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall  FFiisshheerriieess  BBrraanncchh  iinn  
ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  iinndduussttrryy,,  aanndd••  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  llaawwss,,  bbyyllaawwss  aanndd  oorrddeerrss  ooff  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  
aaffffeecctt  tthhee    aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy..111133  

TThhee  FFiisshheerriieess  AAcctt  ccoonnttaaiinnss  bbrrooaadd  ppoowweerrss  ffoorr  tthhee  MMiinniisstteerr  ttoo  rreeqquuiirree  lliicceennccee  hhoollddeerrss  ttoo  ssuubbmmiitt  rreeppoorrttss  iinn  aa  mmaannnneerr  
aanndd  ffoorrmm  aanndd  aatt  iinntteerrvvaallss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr..111144  

  
  
  
  
  
  
  
CC..  SSuussppeennddiinngg  oorr  RReevvookkiinngg  aa  LLiicceennccee  
TThhee  MMiinniisstteerr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ssuussppeenndd  oorr  rreevvookkee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  lliicceennccee,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aallll  ootthheerr  aavvaaiillaabbllee  ppeennaallttiieess,,  

iiff  tthhee  hhoollddeerr  vviioollaatteess  aa  pprroovviissiioonn  iinn  PPaarrtt  33  ooff  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  tthhee  rreegguullaattiioonnss  oorr  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  lliicceennccee..  
BBeeffoorree  ssuussppeennddiinngg  oorr  rreevvookkiinngg  tthhee  lliicceennccee,,  tthhee  MMiinniisstteerr  mmuusstt  ccoonndduucctt  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn..  TThhee  MMiinniisstteerr  aallssoo  mmuusstt  
hhoolldd  aa  hheeaarriinngg  iiff  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr..  TThhee  MMiinniisstteerr  mmuusstt  pprreessiiddee  aatt  tthhee  hheeaarriinngg  aanndd  hhaass  tthhee  
ssaammee  ppoowweerrss  aass  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  rreeggaarrddiinngg  wwiittnneesssseess  aanndd  eevviiddeennccee..111155  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aallll  ootthheerr  aavvaaiillaabbllee  
ppeennaallttiieess,,  wwhheerree  aa  lliicceennccee  hhaass  bbeeeenn  rreevvookkeedd  oorr  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  vviioollaattiioonn  ooff  aa  pprroovviissiioonn  iinn  PPaarrtt  33  ooff  tthhee  AAcctt,,  tthhee  



rreegguullaattiioonnss  oorr  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  lliicceennccee,,  tthhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  rreeffuussee  aafftteerr  tthhaatt  ttoo  iissssuuee  aa  lliicceennccee  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  ttoo  
tthhaatt  lliicceennccee  hhoollddeerr..111166  

TThhee  ppoowweerr  ttoo  ssuussppeenndd  oorr  rreevvookkee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  lliicceennccee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  ddaattee..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  hhaass  rreeffuusseedd  ttoo  iissssuuee  rreenneewwaall  lliicceenncceess  uunnlleessss  lliicceennccee  vviioollaattiioonnss  
hhaavvee  bbeeeenn  rreeccttiiffiieedd..111177  

  
DD..  PPrrooppoosseedd  SSttaannddaarrddss  ooff  OOppeerraattiioonn  
FFoorr  ssoommee  ttiimmee  iitt  hhaass  bbeeeenn  ccoonntteemmppllaatteedd  tthhaatt  ssttaannddaarrddss  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess  

wwoouulldd  bbee  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  iinndduussttrryy  aanndd  
ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaallss  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  GGeenneerraall  TTeerrmmss  ooff  aann  AAqquuaaccuullttuurree  
LLiicceennccee  mmaakkee  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ooppeerraattiinngg  ssttaannddaarrddss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  iissssuueess  ssuucchh  aass  pprreevveennttiivvee  
pprreeddaattoorr  ccoonnttrrooll,,  pprreevveennttiivvee  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  aanndd  ddiisseeaassee  ttrreeaattmmeenntt..111188  OOppeerraattiinngg  lliicceenncceess  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  
pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  ccoouulldd  tthheenn  bbee  mmaaddee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhoossee  ooppeerraattiinngg  ssttaannddaarrddss  aanndd  tthhee  
ssttaannddaarrddss  eennffoorrcceedd  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  aannyy  ootthheerr  tteerrmm  oorr  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  lliicceennccee..  

AAlltthhoouugghh  ssoommee  wwoorrkk  hhaass  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ooppeerraattiinngg  ssttaannddaarrddss,,  tthheerree  aarree  nnoo  ssttaannddaarrddss  iinn  eeffffeecctt  aatt  
pprreesseenntt..  TThhee  nneeeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  nnoorrmmaall  ffaarrmm  pprraaccttiiccee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  FFaarrmm  PPrraaccttiicceess  PPrrootteeccttiioonn  ((RRiigghhtt  
ttoo  FFaarrmm))  AAcctt,,  aass  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  mmaayy  aacccceelleerraattee  ccoommpplleettiinngg  tthheessee  ooppeerraattiinngg  ssttaannddaarrddss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  nnoott  
cclleeaarr  iiff  tthheeyy  wwiillll  bbee  rreegguullaattoorryy  ssttaannddaarrddss  oorr  gguuiiddeelliinneess..  

  
EE..  TTrraannssffeerr  ooff  EExxiissttiinngg  LLiicceennccee  
TThhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  lliicceenncceess  aarree  nnoott  ttrraannssffeerraabbllee  eexxcceepptt  wwhheenn  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  cchhaannggee  ooff  

oowwnneerrsshhiipp  aanndd  tthhee  MMiinniisstteerr  aaggrreeeess  ttoo  aa  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  lliicceennccee  ttoo  tthhee  nneeww  oowwnneerr..  TThhee  aapppplliiccaanntt  mmaakkeess  aa  rreeqquueesstt  
ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  ffoorr  aa  lleetttteerr  ooff  ccoonnsseenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  lliicceennccee  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd..  
TThhiiss  lleetttteerr  aallssoo  iiss  sseenntt  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss..  

  
  
  
  
TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall  FFiisshheerriieess  BBrraanncchh  wwiillll  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  lliicceennccee  iiff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ccoonnddiittiioonnss  aarree  mmeett::  
  ••  tthhee  ssiittee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreeaassssiiggnneedd  wwiitthhiinn  oonnee  yyeeaarr;;••  tthhee  ssiittee  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  ddiilliiggeennttllyy;;••  tthhee  ssiittee  iiss  ccuurrrreennttllyy  

lliicceennsseedd  bbyy  tthhee  bbrraanncchh;;••  tthhee  aassssiiggnneeee  oorr  nneeww  oowwnneerr  aaggrreeeess  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
eexxiissttiinngg    aapppprroovveedd  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann..  

  
FF..  RReenneewwaall  ooff  aa  LLiicceennccee  
OOnn  rreecceeiivviinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreenneewwaall  ooff  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee,,  ssttaaffff  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  

aanndd  FFoooodd  cchheecckk  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhee  lliicceennccee  ffeeeess  aarree  ppaaiidd  aanndd  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  lliicceennccee  iinnffrraaccttiioonnss  oonn  rreeccoorrdd  
bbeeffoorree  iissssuuiinngg  aa  rreenneewwaall  lliicceennccee..  IIff  nneeeeddeedd,,  aaddddiittiioonnaall  ccoonnddiittiioonnss  mmaayy  bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  lliicceennccee  pprriioorr  ttoo  
rreenneewwaall..  

  



VVII..  EESSCCAAPPEEDD  FFAARRMM  FFIISSHH  
MMaannyy  ccoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  aabboouutt  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  mmaayy  eessccaappee  iinnttoo  mmaarriinnee  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  

eennvviirroonnmmeennttss..111199  TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  pprroohhiibbiittss  tthhee  rreelleeaassee  ooff  ffiisshh  ffrroomm  aa  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy  
uunnlleessss  tthhee  rreelleeaassee  iiss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee..112200  IItt  aallssoo  rreeqquuiirreess  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  ttaakkee  
rreeaassoonnaabbllee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  pprreevveenntt  aacccciiddeennttaall  eessccaappee  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh..112211  AAss  wweellll  aass  bbeeiinngg  rreegguullaattoorryy  ssttaannddaarrddss,,  
tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  iinncclluuddeedd  aass  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eeaacchh  ssaallmmoonn  ffaarrmm’’ss  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee..  

TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  ffuurrtthheerr  rreeqquuiirreess  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  rreeppoorrtt  oorraallllyy  ttoo  tthhee  mmaannaaggeerr  ooff  aaqquuaaccuullttuurree112222  
wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss  aann  eessccaappee  ooff  ffiisshh  ffrroomm  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy..  AA  lliicceennccee  hhoollddeerr  aallssoo  mmuusstt  rreeppoorrtt  aann  eessccaappee  iinn  
wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  oonnee  wweeeekk  ooff  ddiissccoovveerryy  iiff  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeerr  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..112233  

TThhee  FFiisshheerryy  ((GGeenneerraall))  RReegguullaattiioonnss,,  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  pprroohhiibbiitt  tthhee  rreelleeaassee  ooff  lliivvee  ffiisshh  ttoo  aannyy  
ffiisshh  hhaabbiittaatt,,  uunnlleessss  tthhee  rreelleeaassee  iiss  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  aa  lliicceennccee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss..112244  
TThhiiss  sseeccttiioonn  aaddddrreesssseess  tthhee  iinntteennttiioonnaall  rreelleeaassee  ooff  ffiisshh  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  uunniinntteennttiioonnaall  eessccaappee  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh..  TThhee  
MMiinniisstteerr  mmaayy  oonnllyy  iissssuuee  aa  lliicceennccee  iiff  

••  tthhee  rreelleeaassee  wwoouulldd  bbee  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  ffiisshheerriieess,,  
••  tthhee  ffiisshh  ddoo  nnoott  hhaavvee  aannyy  ddiisseeaassee  oo0.753 0.753 scn
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••  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ppuubblliicc  aacccceessss  iinnffoorrmmaattiioonn  lliinnee  ffoorr  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ooff  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn..112299  
IInn  11999955,,  664488  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  wweerree  eeiitthheerr  rreettuurrnneedd  oorr  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  ffrroomm  

mmaarriinnee  ffiisshheerriieess  aanndd  8822  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  wweerree  rreeppoorrtteedd  ssiigghhtteedd  oorr  ccaappttuurreedd  iinn  ffrreesshhwwaatteerr..  DDuurriinngg  tthhaatt  yyeeaarr  116633  
ffiisshh  wweerree  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  PPaacciiffiicc  BBiioollooggiiccaall  SSttaattiioonn  ffoorr  aannaallyyssiiss  aanndd  ssppeecciieess  vveerriiffiiccaattiioonn..  IInn  aallll,,  9922%%  ooff  tthhee  
rreeppoorrtteedd  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  ccaattcchh  wwaass  ccaauugghhtt  iinn  JJoohhnnssttoonnee  SSttrraaiitt..  TTwweennttyy--ttwwoo  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  wweerree  rreeppoorrtteedd  
ccaauugghhtt  iinn  AAllaasskkaann  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerriieess  iinn  11999955  aanndd  6633  wweerree  rreeppoorrtteedd  ccaauugghhtt  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee..113300  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
vviiii..  FFiisshh  HHeeaalltthh  
AA..  TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
SSoommee  ccoonncceerrnnss  rreellaatteedd  ttoo  ffiisshh  hheeaalltthh113311  aarriissee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  ttrraannssppoorrtt  lliivvee  ffiisshh  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  wwiitthhiinn  

tthhee  pprroovviinnccee,,  ssuucchh  aass  wwhheenn  ssmmoollttss  aarree  ttrraannssppoorrtteedd  ttoo  aa  ggrrooww  oouutt  ffaacciilliittyy..  TThhee  nneeeedd  ttoo  ttrraannssppoorrtt  lliivvee  ffiisshh  aallssoo  
iinnccrreeaasseess  tthhee  cchhaanncceess  tthhaatt  ffaarrmmeedd  ffiisshh  mmaayy  eessccaappee..  

AAtt  tthhee  pprroovviinncciiaall  lleevveell,,  tthhee  WWiillddlliiffee  AAcctt  pprroohhiibbiittss  aannyyoonnee  ffrroomm  sshhiippppiinngg  oorr  ttrraannssppoorrttiinngg  ffiisshh  ffrroomm  oorr  iinn  nnoonn--ttiiddaall  
wwaatteerrss,,  iinncclluuddiinngg  eeggggss  aanndd  jjuuvveenniillee  ffiisshh,,  eexxcceepptt  wwhheerree  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  rreegguullaattiioonn..113322  FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  
AAcctt,,  ffiisshh  aarree  ddeeffiinneedd  aass  aannyy  

  ((aa))    vveerrtteebbrraattee  ooff  tthhee  oorrddeerr  PPeettrroommyyzzoonnttiiffoorrmmeess  ((llaammpprreeyyss))  oorr  ccllaassss  OOsstteeiicchhtthhyyeess      ((bboonnyy  
ffiisshheess)),,  oorr  

  ((bb))  iinnvveerrtteebbrraattee  ooff  tthhee  ccllaassss  CCrruussttaacceeaa  ((ccrruussttaacceeaannss))  oorr  ccllaassss  MMuulllluussccaa  ((mmoolllluusskkss))    ffrroomm  oorr  iinn  
nnoonn--ttiiddaall  wwaatteerrss  ooff  tthhee  PPrroovviinnccee,,  aanndd  iinncclluuddeess  tthheeiirr  eeggggss  aanndd  jjuuvveenniillee  ssttaaggeess..113333  

TThhee  WWiillddlliiffee  AAcctt  ssppeecciiffiiccaallllyy  aauutthhoorriizzeess  tthhee  LLiieeuutteennaanntt  GGoovveerrnnoorr  iinn  CCoouunncciill  ttoo  mmaakkee  rreegguullaattiioonnss  ““ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  iinn  tthhee  PPrroovviinnccee  ooff  wwiillddlliiffee  oorr  ffiisshh  oorr  ppaarrttss  ooff  tthheemm..””113344  TThhee  pprroovviinncciiaall  FFrreesshhwwaatteerr  FFiisshh  
RReegguullaattiioonn,,113355  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  WWiillddlliiffee  AAcctt,,  rreeqquuiirreess  aannyyoonnee  ttrraannssppoorrttiinngg  lliivvee  ffiisshh  ttoo  oobbttaaiinn  aa  
ppeerrmmiitt..  IInn  tthhaatt  RReegguullaattiioonn,,  ffiisshh  aarree  aallssoo  ddeeffiinneedd  aass  aa  ffrreesshhwwaatteerr  ssppeecciieess  ooff  llaammpprreeyyss  oorr  bboonnyy  ffiisshheess  aanndd  tthheeiirr  
eeggggss  aanndd  jjuuvveenniillee  ssttaaggeess..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn,,  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  rreeqquuiirreess  aa  ppeerrssoonn  
wwhhoo  ttrraannssppoorrttss  ffiisshh  oonn,,  oovveerr  oorr  tthhrroouugghh  ffrreesshh  oorr  ttiiddaall  wwaatteerrss  ttoo  ttaakkee  rreeaassoonnaabbllee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  
eessccaappee  ooff  tthhee  ffiisshh..113366  

TThhee  FFiisshheerryy  ((GGeenneerraall))  RReegguullaattiioonnss,,  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  pprroohhiibbiitt  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  aannyy  lliivvee  ffiisshh  
ttoo  aannyy  ffiisshh  rreeaarriinngg  ffaacciilliittyy  uunnlleessss  tthhee  ttrraannssffeerr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  aa  lliicceennccee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  
aanndd  OOcceeaannss..113377  TThhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  iissssuuee  aa  lliicceennccee  oonnllyy  iiff  

••  tthhee  ttrraannssffeerr  wwoouulldd  bbee  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  ffiisshheerriieess,,  



••  tthhee  ffiisshh  ddoo  nnoott  hhaavvee  aannyy  ddiisseeaassee  oorr  ddiisseeaassee  aaggeenntt  tthhaatt  mmaayy  bbee  hhaarrmmffuull  ttoo  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  
ffiisshh,,  aanndd  

••  tthhee  ttrraannssffeerr  wwiillll  nnoott  hhaavvee  aann  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ssttoocckk  ssiizzee  ooff  ffiisshh  oorr  tthhee  ggeenneettiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ffiisshh  oorr  ffiisshh  
ssttoocckkss..113388  

  
  
  
  
  
  
AAllssoo  aatt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell,,  tthhee  FFiisshh  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss113399  wweerree  bbrroouugghhtt  iinnttoo  eeffffeecctt  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  

ooff  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt  ttoo  aaddddrreessss  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  ppoossssiibbllee  ffiisshh  ddiisseeaassee  ttrraannssffeerr  dduuee  ttoo  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  
lliivvee  ffiisshh  aanndd  ffiisshh  eeggggss  iinnttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  aaccrroossss  pprroovviinncciiaall  bboouunnddaarriieess..  TThhee  RReegguullaattiioonnss  pprroovviiddee  tthhaatt  nnoo  oonnee  
mmaayy  iimmppoorrtt  ccuullttuurreedd  ffiisshh  oorr  eeggggss  ooff  wwiilldd  ffiisshh  wwiitthhoouutt  aann  iimmppoorrtt  ppeerrmmiitt..  AAnn  iimmppoorrtt  ppeerrmmiitt  mmaayy  bbee  iissssuueedd  oonnllyy  
wwhheerree  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  aapppplliieess  ffoorr  tthhee  ppeerrmmiitt  hhaass  oobbttaaiinneedd  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  aa  ffiisshh  hheeaalltthh  ooffffiicciiaall..  

IIff  lliivvee  ccuullttuurreedd  ffiisshh  aarree  bbeeiinngg  iimmppoorrtteedd,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  nnoorrmmaallllyy  tthhee  ccaassee  ffoorr  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  tthhee  
cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  cceerrttiiffyy  tthhaatt  

••  tthhee  ffiisshh  ccoommee  ffrroomm  aa  ssoouurrccee  tthhaatt  wwaass  iinnssppeecctteedd  aanndd  ffoouunndd  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  aannyy  ddiisseeaassee  oorr  ddiisseeaassee  aaggeenntt  lliisstteedd  iinn  
SScchheedduullee  IIII  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonnss,,  aanndd  

••  nnoo  ffiisshh,,  ootthheerr  tthhaann  ffiisshh  ffrroomm  aa  ssoouurrccee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee,,  hhaavvee  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  ttoo  tthhee  ssoouurrccee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaattiioonn  
wwiitthhiinn  ttwwoo  yyeeaarrss  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

IIff  eeggggss  ooff  wwiilldd  ffiisshh  aarree  bbeeiinngg  iimmppoorrtteedd,,  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhee  eeggggss  wweerree  ttaakkeenn  ffrroomm  wwiilldd  ffiisshh  tthhaatt  
wweerree  iinnssppeecctteedd  aanndd  ffoouunndd  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  aannyy  ddiisseeaassee  oorr  ddiisseeaassee  aaggeenntt  lliisstteedd  iinn  SScchheedduullee  IIII  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonnss..114400  

TThhee  rreeqquuiirreedd  cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  lliisstt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aannyy  ddiisseeaassee  oorr  ddiisseeaassee  aaggeenntt  lliisstteedd  iinn  SScchheedduullee  IIVV  ooff  tthhee  
RReegguullaattiioonnss114411  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddeetteecctteedd  iinn  tthhee  ffiisshh  dduurriinngg  tthhee  pprreessccrriibbeedd  iinnssppeeccttiioonn..  TThhee  iimmppoorrtt  ppeerrmmiitt  mmuusstt  nnoott  
bbee  iissssuueedd  uunnlleessss  tthhee  llooccaall  ffiisshh  hheeaalltthh  ooffffiicceerr  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  aannyy  ddiisseeaassee  oorr  ddiisseeaassee  aaggeenntt  lliisstteedd  iinn  SScchheedduullee  IIVV  
tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddeetteecctteedd  oonn  tthhee  lliivvee  ccuullttuurreedd  ffiisshh  oorr  tthhee  wwiilldd  ffiisshh  eeggggss  wwiillll  nnoott  bbee  hhaarrmmffuull  ttoo  tthhee  pprrootteeccttiioonn  oorr  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  ffiisshh  iinn  tthhee  pprroovviinnccee..  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  nnooww  ppaayyss  aallll  tthhee  ccoossttss  ffoorr  hheeaalltthh  cceerrttiiffiiccaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  RReegguullaattiioonnss..  
HHoowweevveerr,,  iitt  iinntteennddss  ttoo  bbeeggiinn  rreeccoovveerriinngg  tthheessee  ccoossttss..114422  

AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  FFiisshh  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  uunnddeerr  ddiissccuussssiioonn  ssiinnccee  11999900  aanndd  ccuurrrreennttllyy  aarree  
bbeeiinngg  ppllaannnneedd  ffoorr  iinnttrroodduuccttiioonn  iinn  ttwwoo  pphhaasseess..  

TThhee  RReegguullaattiioonnss  AAmmeennddiinngg  tthhee  FFiisshh  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss,,  tthhee  ffiirrsstt  sseett  ooff  aammeennddmmeennttss,,  wweerree  ppuubblliisshheedd  iinn  
tthhee  CCaannaaddaa  GGaazzeettttee,,  PPaarrtt  II,,  oonn  JJaannuuaarryy  44,,  11999977..114433  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  iiss  ttoo  

••  aallllooww  llooccaall  ffiisshh  hheeaalltthh  ooffffiicceerrss  ttoo  aapppprroovvee  ttrraannssffeerrss  ooff  eeggggss  aanndd  ffiisshh  bbeettwweeeenn  ssiitteess,,  eevveenn  wwhheenn  ddiisseeaassee  aaggeennttss  ooff  
ccoonncceerrnn  aarree  ddeetteecctteedd  aatt  tthhee  ssoouurrccee,,  aanndd  

••  aallllooww  llooccaall  ffiisshh  hheeaalltthh  ooffffiicceerrss  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  ddiissiinnffeecctteedd  eeggggss  ffrroomm  ssoouurrccee  ffaacciilliittiieess  oorr  wwiilldd  
bbrrooooddssttoocckkss  tthhaatt  hhaavvee  oonnllyy  bbeeeenn  tteesstteedd  ffoorr  vviirruusseess..114444  

  
  
  
  
  
  
TThheessee  aammeennddmmeennttss  aarree  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  ssuuppeerrsseeddee  oorr  ccaanncceell  aannyy  rreeggiioonnaall  oorr  pprroovviinncciiaall  ffiisshh  hheeaalltthh  pprrootteeccttiioonn  

ppoolliicciieess  tthhaatt  mmaayy  bbee  mmoorree  ssttrriinnggeenntt..  



MMoorree  eexxtteennssiivvee  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  FFiisshh  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinn  11999988..  
TThhee  cchhaannggeess  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  ••  eexxtteennddiinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonnss  ttoo  aallll  ffiinnffiisshh  ssppeecciieess,,  ssiinnccee  tthheeyy  ccuurrrreennttllyy  aappppllyy    oonnllyy  ttoo  
ssaallmmoonniidd  ssppeecciieess;;••  ddeelleettiinngg  EEnntteerriicc  RReeddmmoouutthh  DDiisseeaassee  ffrroomm  tthhee  RReegguullaattiioonnss  oonn  tthhee  pprreemmiissee  tthhaatt  
eeffffeeccttiivvee    vvaacccciinneess  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhiiss  ddiisseeaassee  aarree  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee;;••  aaddddiinngg  
OOnnccoorrhhyynncchhuuss  MMaassoouu  VViirruuss  ttoo  tthhee  lliisstt  ooff  ddiisseeaasseess  ooff  ccoonncceerrnn;;••  aaddddiinngg  sscchheedduulleess  ffoorr  iinnddiiggeennoouuss  ffiisshh  
ddiisseeaasseess  oonn  aa  pprroovviinnccee  bbyy  pprroovviinnccee  bbaassiiss;;••  rreeqquuiirriinngg  mmaannddaattoorryy  rreeppoorrttiinngg  ooff  ddiisseeaasseess  lliisstteedd  iinn  tthhee  FFiisshh  
HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss    wwhheenn  aa  ddiisseeaassee  iiss  nneeww  ttoo  aa  pprroovviinnccee;;••  pprroovviiddiinngg  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  
qquuaarraannttiinnee  ffaacciilliittiieess  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  sspprreeaadd  ooff  ffiisshh  ddiisseeaasseess  tthhaatt  aarree    nneeww  ttoo  aa  pprroovviinnccee;;  aanndd••  pprroovviiddiinngg  tthhee  
aauutthhoorriittyy  ttoo  pprroohhiibbiitt  tthhee  iimmppoorrtt  ooff  lliivvee  ffiisshh,,  eeggggss  aanndd  uunneevviisscceerraatteedd  ddeeaadd  ffiisshh    ffrroomm  aarreeaass  rreeppoorrttiinngg  nneeww  
ddiisseeaasseess  uunnkknnoowwnn  iinn  CCaannaaddaa  aass  aa  sshhoorrtt--tteerrmm  eemmeerrggeennccyy  mmeeaassuurree..  

IInn  11999933,,  tthhee  ffeeddeerraall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  MMiinniissttrriieess  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  
PPaarrkkss  aanndd  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  ssiiggnneedd  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  RReeggaarrddiinngg  tthhee  FFiisshh  
TTrraannssppllaanntt  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  ddiisseeaassee,,  ggeenneettiicc,,  eeccoollooggiiccaall  aanndd  ootthheerr  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  iimmppoorrttiinngg  aanndd  ttrraannssffeerrrriinngg  lliivvee  ffiisshh114455  iinnttoo  BB..CC..  TThhee  aaggrreeeemmeenntt  aauutthhoorriizzeess  tthhee  FFiisshh  TTrraannssppllaanntt  
CCoommmmiitttteeee  ttoo  aasssseessss  rriisskkss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  ffiisshh  ttrraannssffeerr  aanndd  ttoo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  ffiisshheerriieess  mmaannaaggeemmeenntt  
aaggeenncciieess  ooff  bbootthh  ggoovveerrnnmmeennttss  oonn  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  ffiisshh  mmoovveemmeenntt  ppeerrmmiittss  aanndd  lliicceenncceess..  

MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  FFiisshh  TTrraannssppllaanntt  CCoommmmiitttteeee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  wwaayyss  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  
rriisskk  ooff  ppootteennttiiaall  ffiisshh  ddiisseeaasseess  oorr  ggeenneettiicc  oorr  eeccoollooggiiccaall  eeffffeeccttss  uuppoonn  ffiisshh  tthhaatt  mmaayy  rreessuulltt  ffrroomm  aannyy  mmoovveemmeenntt  bbyy  
ppeeooppllee  ooff  lliivvee  ffiisshh  iinnttoo  aanndd  wwiitthhiinn  BB..CC..  TToo  ccaarrrryy  oouutt  iittss  mmaannddaattee,,  tthhee  FFiisshh  TTrraannssppllaanntt  CCoommmmiitttteeee  mmuusstt  rreevviieeww  
aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ttrraannssppllaannttss  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerryy  ((GGeenneerraall))  RReegguullaattiioonnss,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFrreesshhwwaatteerr  
FFiisshh  RReegguullaattiioonn  oorr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  aanndd  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ppeerrmmiittttiinngg  aanndd  
lliicceennssiinngg..  IItt  iiss  aallssoo  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ttrraannssppllaanntt  ppoolliicciieess..  TThhee  MMeemmoorraanndduumm  iiss  iinn  
eeffffeecctt  ffoorr  ffiivvee  yyeeaarrss  bbuutt  ccaann  bbee  aammeennddeedd  aatt  aannyy  ttiimmee  uuppoonn  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ooff  tthhee  ppaarrttiieess..  

IInn  MMaarrcchh,,  11999922,,  tthhee  ffeeddeerraall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  iinnssttiittuutteedd  aa  nneeww  PPoolliiccyy  ffoorr  tthhee  IImmppoorrttaattiioonn  ooff  
AAttllaannttiicc  SSaallmmoonn  iinnttoo  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..114466  IItt  wwaass  ddeevveellooppeedd  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pprrootteeccttiinngg  tthhee  
ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerriieess,,  rreeccrreeaattiioonnaall  ffiisshheerriieess  aanndd  ccuullttuurreedd  ffiisshh  ssttoocckkss  ooff    

  
  
  
  
  



BB..CC..  ffrroomm  tthhee  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  nnoonn--iinnddiiggeennoouuss  ddiisseeaassee  aaggeennttss  aanndd  ppaarraassiitteess..  IItt  rreeqquuiirreess  aallll  pprrooppoossaallss  ttoo  iimmppoorrtt  
AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iinnttoo  BB..CC..  ttoo  bbee  aasssseesssseedd  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  oonn  tthhee  
bbaassiiss  ooff  aa  pprroottooccooll  sseett  oouutt  iinn  tthhee  PPoolliiccyy..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  ssttaatteess  iinn  tthhee  PPoolliiccyy  tthhaatt  iitt  
wwiillll  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  pprroovviinncciiaall  MMiinniissttrriieess  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  
PPaarrkkss  oonn  aallll  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  uunnddeerr  tthhiiss  PPoolliiccyy..  

TThhee  pprroottooccooll  iinn  tthhee  PPoolliiccyy  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss::  
••  eeaacchh  iimmppoorrttaattiioonn  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshh  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss;;  
••  oonnllyy  ssuurrffaaccee--ddiissiinnffeecctteedd,,  ffeerrttiilliizzeedd  eeggggss  wwiillll  bbee  iimmppoorrtteedd  aanndd  nnoo  lliivvee  ffiisshh  oorr  uunnffeerrttiilliizzeedd  eeggggss  wwiillll  bbee  iimmppoorrtteedd;;  
••  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  mmiilltt  iiss  aalllloowweedd  iiff  tthhee  bbrrooooddssttoocckk  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  mmiilltt  iiss  ccoolllleecctteedd  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshh  

HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss,,  110000%%  ooff  tthhee  rriippee  mmaalleess  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  mmiilltt  iiss  ccoolllleecctteedd  aarree  ssaammpplleedd  ffoorr  tthhee  
vviirraall  ddiisseeaassee  aaggeennttss  ooff  ccoonncceerrnn  aanndd  eeggggss  ffeerrttiilliizzeedd  wwiitthh  iimmppoorrtteedd  mmiilltt  aarree  hheelldd  uunnddeerr  qquuaarraannttiinnee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhee  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  PPoolliiccyy;;  

••  eegggg  iimmppoorrttss  aarree  aalllloowweedd  oonnllyy  ffrroomm  bbrrooooddssttoocckk  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  hheelldd  iinn  ccaappttiivviittyy  bbyy  tthhee  ssoouurrccee  ffaacciilliittyy  ffoorr  oonnee  ffuullll  
ggeenneerraattiioonn;;  tthhee  eeggggss  ((wwiitthh  eeyyeess))  mmuusstt  aarrrriivvee  iinn  BB..CC..  aa  mmiinniimmuumm  ooff  1155  ddaayyss  bbeeffoorree  tthheeyy  hhaattcchh;;  

••  iimmppoorrttaattiioonnss  aarree  aalllloowweedd  oonnllyy  ffrroomm  ffaacciilliittiieess  ••  iinnssppeecctteedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  aa  llooccaall  ffiisshh  hheeaalltthh  
ooffffiicceerr114477  aatt  lleeaasstt  1155  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  eeggggss      oorr  mmiilltt  aarrrriivviinngg  iinn  BB..CC..,,  ••  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  
pprrooggrraamm  ooff  rreegguullaarr  ffiisshh  hheeaalltthh  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  bbyy  aa  ffiisshh      hheeaalltthh  ooffffiicciiaall  aapppprroovveedd  ttoo  
iinnssppeecctt  ffiisshh  ssoouurrcceess  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  edd 



EExxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  ppoolliiccyy  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  oovveerrccoommee  uunneexxppeecctteedd  ddoommeessttiicc  eegggg  ssuuppppllyy  sshhoorrttaaggeess  aanndd  ffoorr  sscciieennttiiffiicc  
rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ppuurrppoosseess..  

  
BB..  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  
SSiittee  PPrraaccttiicceess  
OOtthheerr  ccoonncceerrnnss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  ffiisshh  hheeaalltthh  aarriissee  ffrroomm  tthhee  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ttoo  ddiisseeaassee  aanndd  tthhee  rriisskk  ooff  

ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  ddiisseeaassee  ttoo  ootthheerr  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  oorr  ttoo  wwiilldd  ffiisshh  ssttoocckk..  
TThhee  pprroovviinncciiaall  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiinngg  lliicceennccee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  rreeqquuiirreess  aa  

ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo  uunnddeerrttaakkee  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  llaawwffuull  pprraaccttiicceess  nneecceessssaarryy  ffoorr  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll..115500  
AAtt  tthhee  pprroovviinncciiaall  lleevveell,,  tthhee  AAnniimmaall  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  AAcctt115511  pprroovviiddeess  tthhee  ssttaattuuttoorryy  aauutthhoorriittyy  ttoo  lliimmiitt  tthhee  sspprreeaadd  ooff  

iinnffeeccttiioouuss  oorr  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaasseess  iinn  aallll  ssttaaggeess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  AAcctt  ccoonnttaaiinnss  mmeeaassuurreess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aanniimmaallss  
tthhaatt  aarree  ddiisseeaasseedd  oorr  aappppeeaarr  ttoo  bbee  ssoo..  AAnniimmaallss  aarree  ddeeffiinneedd  bbyy  rreegguullaattiioonn  ttoo  iinncclluuddee  aaqquuaattiicc  aanniimmaallss  ccuullttiivvaatteedd  ffoorr  
ccoommmmeerrcciiaall  ppuurrppoosseess  iinn  aannyy  wwaatteerr  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  ffaabbrriiccaatteedd  ccoonnttaaiinneerrss  ooff  wwaatteerr,,  oorr  iinn  oorr  uunnddeerr  tthhee  
ffoorreesshhoorree..  

TThhee  AAcctt  ddeeffiinneess  ddiisseeaasseedd  aass  bbeeiinngg  iinnffeecctteedd  wwiitthh  aann  iinnffeeccttiioouuss  oorr  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaassee..  IInnffeeccttiioouuss  oorr  ccoonnttaaggiioouuss  
ddiisseeaassee  mmeeaannss  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddiisseeaasseess  lliisstteedd  iinn  tthhee  AAcctt  oorr  aannyy  ootthheerr  ddiisseeaassee  tthhaatt  tthhee  LLiieeuutteennaanntt  GGoovveerrnnoorr  iinn  
CCoouunncciill  ddeeccllaarreess  ttoo  bbee  aann  iinnffeeccttiioouuss  oorr  ccoonnttaaggiioouuss  ddiisseeaassee..115522  HHoowweevveerr,,  aatt  tthhiiss  ttiimmee,,  nnoonnee  ooff  tthhoossee  ddiisseeaasseess  
aarree  ssppeecciiffiicc  ttoo  aaqquuaattiicc  aanniimmaallss..  

  
  
  
  
IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  hhaadd  ffiisshh  wwhhiicchh  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  ddiisseeaasseedd  wwiitthh  oonnee  ooff  tthhee  ddiisseeaasseess  rreegguullaatteedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt,,  tthhee  

ffaarrmmeerr  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  nneeaarreesstt  iinnssppeeccttoorr  oorr  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd..  
TThhee  ffaarrmmeerr  wwoouulldd  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ddiissppoossee  ooff  tthhee  ffiisshh,,  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  sspprreeaadd  
ooff  tthhee  ddiisseeaassee,,  aanndd  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  iissoollaattee  tthhee  iinnffeecctteedd  ffiisshh  uunnttiill  iitt  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aann  iinnssppeeccttoorr  tthhaatt  
tthhee  ffiisshh  wwaass  nnoott  ddiisseeaasseedd..  

TThhee  AAcctt  aallssoo  ggiivveess  aauutthhoorriittyy  ttoo  iinnssppeeccttoorrss  ttoo  eenntteerr  pprreemmiisseess  aanndd  iinnssppeecctt  oorr  tteesstt  tthhee  aanniimmaallss  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  
ddiisseeaasseess  tthhaatt  aarree  lliisstteedd  iinn  tthhee  AAcctt  oorr  rreegguullaattiioonnss..  DDiisseeaasseedd  aanniimmaallss  mmaayy  bbee  sseeiizzeedd,,  qquuaarraannttiinneedd  oorr  ddeessttrrooyyeedd  bbyy  
aann  iinnssppeeccttoorr..  WWhheerree  lliisstteedd  ddiisseeaasseess  eexxiisstt,,  tthhee  iinnssppeeccttoorr  aallssoo  mmaayy  oorrddeerr  tthhee  llaanndd,,  wwaatteerr  aanndd  pprreemmiisseess  ttoo  bbee  
cclleeaannsseedd  aanndd  ddiissiinnffeecctteedd..  TThheerree  aarree  nnoo  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  bbee  ppaaiidd  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  

TThhee  AAnniimmaall  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn  rreeqquuiirreess  aa  vveetteerriinnaarriiaann  ttoo  rreeppoorrtt  eevveerryy  ccaassee  ooff  tthhee  ddiisseeaasseess  lliisstteedd  iinn  tthhee  
SScchheedduullee  ttoo  tthhee  RReegguullaattiioonn  ttoo  tthhee  VVeetteerriinnaarryy  LLaabboorraattoorryy  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd..  AAss  
nnootteedd  aabboovvee,,  nnoonnee  ooff  tthhee  ddiisseeaasseess  lliisstteedd  iinn  tthhiiss  SScchheedduullee  aarree  ssppeecciiffiicc  ttoo  aaqquuaattiicc  aanniimmaallss..  

TThhee  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  mmaayy  aappppooiinntt  aa  vveetteerriinnaarriiaann  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  
tthhee  pprroovviinncciiaall  VVeetteerriinnaarriiaann  AAcctt  ttoo  bbee  tthhee  PPrroovviinncciiaall  vveetteerriinnaarriiaann  wwhhoossee  dduuttiieess  iinncclluuddee  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhiiss  AAcctt  
aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonnss..115533  

AAtt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell,,  tthhee  HHeeaalltthh  ooff  AAnniimmaallss  AAcctt115544  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ddiisseeaasseess  aanndd  ttooxxiicc  ssuubbssttaanncceess  iinn  
aanniimmaallss..  AAnniimmaall  iiss  ddeeffiinneedd  ttoo  iinncclluuddee  aann  eemmbbrryyoo  aanndd  aa  ffeerrttiilliizzeedd  eegggg  oorr  oovvuumm..  TThhee  ddeeffiinniittiioonn  ddooeess  nnoott  eexxcclluuddee  
ffiisshh..115555  TThhee  AAcctt  rreeqquuiirreess  rreeppoorrttiinngg  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  rreeppoorrttaabbllee  ddiisseeaassee  oorr  ttooxxiicc  ssuubbssttaannccee  bbyy  aann  oowwnneerr  oorr  
vveetteerriinnaarriiaann  ttoo  aa  vveetteerriinnaarryy  iinnssppeeccttoorr,,  wwhhoo  iiss  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  IItt  aallssoo  ccoonnttaaiinnss  pprroovviissiioonnss  ffoorr  
sseeggrreeggaattiinngg  aanniimmaallss  aanndd  pprroohhiibbiittss  ccoonncceeaalliinngg  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  rreeppoorrttaabbllee  ddiisseeaassee  oorr  ttooxxiicc  ssuubbssttaannccee  aammoonngg  
aanniimmaallss..  

TThhee  AAcctt  ddeeffiinneess  rreeppoorrttaabbllee  ddiisseeaassee  aass  oonnee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  rreegguullaattiioonn..  TThhee  RReeppoorrttaabbllee  DDiisseeaasseess  RReegguullaattiioonnss115566  
ccoonnttaaiinnss  tthhee  lliisstt  ooff  ddiisseeaasseess  tthhaatt  aarree  rreeppoorrttaabbllee  ddiisseeaasseess  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  NNoonnee  ooff  tthhee  ddiisseeaasseess  lliisstteedd  aarree  ssppeecciiffiicc  
ttoo  aaqquuaattiicc  aanniimmaallss  ssoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAcctt  ccuurrrreennttllyy  aarree  nnoott  bbeeiinngg  aapppplliieedd  ttoo  ccuullttuurreedd  ffiisshh..  



SSiinnccee  nneeiitthheerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  oorr  ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiioonn  lliissttss  aaqquuaattiicc  ddiisseeaasseess  aass  rreeppoorrttaabbllee  ddiisseeaasseess,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssttaattuuttoorryy  
aauutthhoorriittyy  rreeqquuiirriinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  ttoo  rreeppoorrtt  ffiisshh  ddiisseeaasseess..  

TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  RReessppeeccttiinngg  tthhee  FFiisshh  DDiisseeaassee  DDaattaabbaassee  wwaass  ssiiggnneedd  MMaarrcchh  2288,,  11999955,,  oonn  bbeehhaallff  
ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  BBiioollooggiiccaall  SScciieennccee  BBrraanncchh  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  
FFiisshheerriieess  BBrraanncchh,,  FFiisshh  CCuullttuurree  SSeeccttiioonn..  IItt  sseettss  oouutt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccrreeaattiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ddaattaabbaassee  
aanndd  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ddaattaabbaassee..  IItt  aallssoo  aaddddrreesssseess  tthhee  rreelleeaassee  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  
ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss..  

LLeeggiissllaattiioonn  ggoovveerrnniinngg  ppeessttiicciiddeess  aanndd  ddiissiinnffeeccttaannttss  iiss  bbootthh  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall..  
  
  
  
  
AAtt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell,,  ppeessttiicciiddeess  aanndd  ddiissiinnffeeccttaannttss  aarree  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  PPeesstt  MMaannaaggeemmeenntt  RReegguullaattoorryy  AAggeennccyy  ooff  

HHeeaalltthh  CCaannaaddaa..  PPrroodduuccttss  uusseedd  ttoo  ccoonnttrrooll  mmiiccrroobbiiaall  oorr  ootthheerr  ppeessttss  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  aanniimmaallss,,  ssuucchh  aass  
pprroodduuccttss  uusseedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  nneett  ffoouulliinngg,,  aarree  rreegguullaatteedd  aass  ppeessttiicciiddeess..  PPrroodduuccttss  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  eexxtteerrnnaall  
ppaarraassiitteess,,  ssuucchh  aass  sseeaa  lliiccee,,  aaddmmiinniisstteerreedd  eexxtteerrnnaallllyy  aarree  rreegguullaatteedd  aass  ppeessttiicciiddeess..  IInn  ccoonnttrraasstt,,  pprroodduuccttss  ffoorr  tthhee  
ccoonnttrrooll  ooff  eexxtteerrnnaall  ppaarraassiitteess  aaddmmiinniisstteerreedd  tthhrroouugghh  ffeeeedd  oorr  iinnjjeeccttiioonn  aarree  rreegguullaatteedd  aass  ddrruuggss..115577  

TThhee  ffeeddeerraall  PPeesstt  CCoonnttrrooll  PPrroodduuccttss  AAcctt115588  eessttaabblliisshheess  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn,,  ppaacckkaaggiinngg  aanndd  
llaabbeelllliinngg  ooff  ppeesstt  ccoonnttrrooll  pprroodduuccttss  iinn  CCaannaaddaa..  TThhee  AAcctt  pprroohhiibbiittss  tthhee  ssaallee  oorr  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  pprroodduuccttss  
uunnlleessss  tthhee  pprroodduucctt  

  ••  hhaass  bbeeeenn  rreeggiisstteerreedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt,,••  ccoonnffoorrmmss  ttoo  aannyy  ootthheerr  ssttaannddaarrddss  sseett  oouutt  iinn  
tthhee  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt,,  aanndd••  iiss  ppaacckkaaggeedd  aanndd  llaabbeelllleedd  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  rreegguullaattiioonnss..  

CCoonnttrrooll  pprroodduuccttss  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  AAcctt  aass  pprroodduuccttss,,  ddeevviicceess,,  oorrggaanniissmmss,,  ssuubbssttaanncceess  oorr  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  
mmaannuuffaaccttuurreedd  oorr  ssoolldd  ttoo  ccoonnttrrooll,,  pprreevveenntt  oorr  ddeessttrrooyy  aannyy  ppeesstt..115599  

TThhee  pprroovviinncciiaall  PPeessttiicciiddee  CCoonnttrrooll  AAcctt116600  pprroohhiibbiittss  aannyyoonnee  ffrroomm  aappppllyyiinngg  aa  ppeessttiicciiddee  ttoo  aa  bbooddyy  ooff  wwaatteerr  oorr  aann  aarreeaa  
ooff  llaanndd  uunnlleessss  tthhaatt  ppeerrssoonn  hhaass  oobbttaaiinneedd  aa  ppeerrmmiitt  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  aanndd  aapppplliieess  tthhee  ppeessttiicciiddee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteerrmmss  
ooff  tthhee  ppeerrmmiitt..  TThhiiss  ggeenneerraall  pprroohhiibbiittiioonn  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  eexxeemmppttiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  PPeessttiicciiddee  CCoonnttrrooll  AAcctt  
RReegguullaattiioonn..116611  AA  ppeessttiicciiddee  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  AAcctt  aass  aann  oorrggaanniissmm  oorr  mmaatteerriiaall  tthhaatt  iiss  ssoolldd  oorr  uusseedd  ttoo  pprreevveenntt,,  
ddeessttrrooyy,,  rreeppeell  oorr  mmiittiiggaattee  aa  ppeesstt  aanndd  iinncclluuddeess  aa  ppllaanntt  ggrroowwtthh  rreegguullaattoorr,,  aa  ppllaanntt  ddeeffoolliiaattoorr  oorr  ppllaanntt  ddeessiiccccaanntt  aanndd  
aa  ccoonnttrrooll  pprroodduucctt,,  ootthheerr  tthhaann  aa  ddeevviiccee,,  tthhaatt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aa  ccoonnttrrooll  pprroodduucctt  iinn  tthhee  ffeeddeerraall  PPeesstt  CCoonnttrrooll  PPrroodduuccttss  
AAcctt..  

FFiisshh  FFeeeedd  
AAllssoo  ooff  ccoonncceerrnn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  hheeaalltthh  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iiss  tthhee  ffeeeedd  uusseedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  ffiisshh..  
AAtt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell,,  tthhee  FFeeeeddss  AAcctt116622  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  pprreessccrriippttiioonn  ooff  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ffeeeedd  

ccoonnssuummeedd  bbyy  lliivveessttoocckk,,  wwhhiicchh  iiss  ddeeffiinneedd  ttoo  iinncclluuddee  ffiisshh..  TThhee  ssttaannddaarrddss  ppeerrmmiitt  mmeeddiicciinneess  oorr  ddrruuggss  ttoo  bbee  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ffeeeeddss  ffoorr  aanniimmaallss,,  bbiirrddss  aanndd  ffiisshh  tthhaatt  aarree  ccoonnssuummeedd  bbyy  hhuummaannss..  

TThhee  FFeeeeddss  RReegguullaattiioonnss116633  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  ••  tthhee  ddrruuggss  tthhaatt  ccaann  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  ffiisshh  ffeeeeddss;;••  tthhee  aanniimmaall,,  ffiisshh  oorr  bbiirrdd  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  ccaann  bbee  

pprreeppaarreedd;;••  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerrmmiissssiibbllee  lleevveell  ooff  ddrruugg  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  ffiinnaall  rraattiioonn;;••  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  uussee  ooff  
tthhee  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd;;••  ccaauuttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  uussee  ooff  tthhee  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  aanndd  aannyy  rreeqquuiirreedd  wwaarrnniinnggss;;  aanndd••  tthhee  
mmaaxxiimmuumm  aammoouunntt  ooff  ddrruugg  ppeerrmmiitttteedd  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt,,  pprreevveennttaattiivvee  oorr  ggrroowwtthh  ssttiimmuullaattiinngg  lleevveellss..  

  
  
  
  
  



AAtt  tthhee  pprroovviinncciiaall  lleevveell,,  PPaarrtt  88  ooff  tthhee  PPhhaarrmmaacciissttss,,  PPhhaarrmmaaccyy  OOppeerraattiioonnss  aanndd  DDrruugg  SScchheedduulliinngg  AAcctt116644  aaddddrreesssseess  
tthhee  uussee  ooff  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeeddss..  TThhee  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aaddddeedd  ttoo  ffeeeedd  aarree  lliisstteedd  iinn  aa  rreegguullaattiioonn  aaddoopptteedd  
uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt,,  tthhee  VVeetteerriinnaarryy  DDrruugg  aanndd  MMeeddiiccaatteedd  FFeeeedd  RReegguullaattiioonn,,116655  iinn  TTaabbllee  11  ooff  SScchheedduullee  AA  ttoo  tthhee  
RReegguullaattiioonn..  BBootthh  tthhee  AAcctt  aanndd  tthhee  RReegguullaattiioonn  aarree  ddiissccuusssseedd  ffuurrtthheerr  bbeellooww..  

TThhee  CCoommppeennddiiuumm  ooff  MMeeddiiccaattiinngg  IInnggrreeddiieenntt  BBrroocchhuurreess  ccoonnttaaiinn  iinnssttrruuccttiioonnss  aabboouutt  pprrooppeerrllyy  mmiixxiinngg  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd..  
TThheessee  BBrroocchhuurreess  aarree  pprreeppaarreedd  aanndd  ppeerriiooddiiccaallllyy  uuppddaatteedd  bbyy  tthhee  PPllaanntt  PPrroodduuccttss  DDiivviissiioonn,,  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  AAggrrii--
FFoooodd  CCaannaaddaa..116666  

VVaacccciinneess  
VVaacccciinneess  aarree  uusseedd  ttoo  pprreevveenntt  ddiisseeaassee  iinn  ffaarrmmeedd  ffiisshh..  TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  

pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeennttss  pprroovviiddeess  tthhaatt  vvaacccciinneess  uusseedd  iinn  aaqquuaaccuullttuurree  wwiillll  bbee  rreegguullaatteedd  bbyy  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  AAggrrii--
FFoooodd  CCaannaaddaa..  TThhee  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  vveetteerriinnaarryy  bbiioollooggiiccss  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  ffeeddeerraall  HHeeaalltthh  ooff  
AAnniimmaallss  AAcctt..  RReegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  ssaallee  ooff  tthhoossee  pprroodduuccttss..  

AAggrriiccuullttuurree  aanndd  AAggrrii--FFoooodd  CCaannaaddaa  aallssoo  ddeeaallss  wwiitthh  ffiisshh  bbiioollooggiiccss  ssuucchh  aass  ttiissssuuee  ccuullttuurreess,,  ppaatthhooggeenn  ccuullttuurreess  aanndd  
ddiiaaggnnoossttiicc  kkiittss  bbaasseedd  oonn  bbiioollooggiiccss..  

VVaacccciinneess  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  iinnjjeeccttiioonn  pprriioorr  ttoo  ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ffiisshh  iinnttoo  nneett--ccaaggeess..  TThhiiss  mmaayy  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  
rreevvaacccciinnaattiioonn  bbyy  iimmmmeerrssiioonn  sshhoorrttllyy  aafftteerr  ppllaacceemmeenntt  iinn  tthhee  nneett--ccaaggeess..116677  

TThheerraappeeuuttiicc  DDrruuggss  
IIff  bbaacctteerriiaall  ddiisseeaassee  ooccccuurrss  iinn  ffaarrmmeedd  ffiisshh,,  ddrruuggss  aarree  oofftteenn  uusseedd  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  oouuttbbrreeaakk  ooff  tthhee  ddiisseeaassee..  

TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeennttss  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthheerraappeeuuttiicc  
ddrruuggss  uusseedd  iinn  aaqquuaaccuullttuurree  wwiillll  bbee  rreegguullaatteedd  bbyy  HHeeaalltthh  CCaannaaddaa..  

GGeenneerraallllyy,,  tthhee  uussee  ooff  ddrruuggss  iinn  tthhee  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  iiss  rreegguullaatteedd  ssiimmiillaarrllyy  ttoo  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorrss..  
PPrroodduuccttss  ffoorr  mmiiccrroobbiiaall  ddiisseeaasseess  oorr  iinntteerrnnaall  ppaarraassiitteess  aarree  rreegguullaatteedd  aass  ddrruuggss..  AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  pprroodduuccttss  ffoorr  tthhee  
ccoonnttrrooll  ooff  eexxtteerrnnaall  ppaarraassiitteess,,  ssuucchh  aass  sseeaa  lliiccee,,  tthhaatt  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  tthhrroouugghh  ffeeeedd  oorr  iinnjjeeccttiioonn  aallssoo  aarree  rreegguullaatteedd  
aass  ddrruuggss..116688  

TThhee  ssaallee  aanndd  tthhee  uussee  ooff  ddrruuggss,,  ssuucchh  aass  aannttiimmiiccrroobbiiaallss,,  aanneesstthheettiiccss  aanndd  hhoorrmmoonneess,,  aarree  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  BBuurreeaauu  ooff  
VVeetteerriinnaarryy  DDrruuggss,,  aa  ddiivviissiioonn  ooff  HHeeaalltthh  CCaannaaddaa..  TThhee  ffeeddeerraall  FFoooodd  aanndd  DDrruugg  AAcctt  aauutthhoorriizzeess  wwhhiicchh  ddrruuggss  mmaayy  bbee  
ssoolldd  iinn  CCaannaaddaa,,  ffoorr  wwhhaatt  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  iinn  wwhhiicchh  ssppeecciieess..  IItt  pprroovviiddeess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ffoorr  rreegguullaattiioonnss  sseettttiinngg  
ssppeecciiffiicc  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ssttaannddaarrddss  uunnddeerr  wwhhiicchh  ddrruuggss  mmaayy  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  ssaallee..  TThhee  AAcctt  ddeeffiinneess  aa  ddrruugg  aass  aa  
ssuubbssttaannccee  mmaaddee  oorr  ssoolldd  ffoorr  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss,,  ttrreeaattmmeenntt,,  mmiittiiggaattiioonn  oorr  pprreevveennttiioonn  ooff  aa  ddiisseeaassee,,  ddiissoorrddeerr  oorr  aabbnnoorrmmaall  
pphhyyssiiccaall  ssttaattee,,  oorr  iittss  ssyymmppttoommss,,  iinn  hhuummaannss  oorr  aanniimmaallss..  TThhee  AAcctt  ccoonnttaaiinnss  pprroovviissiioonnss  rreeqquuiirriinngg  ddrruuggss  ttoo  bbee  
llaabbeelllleedd  aanndd  ppaacckkaaggeedd  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..116699  

  
  
  
  
TThhee  AAcctt  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  iinnssppeeccttoorrss  wwhhoo  hhaavvee  bbrrooaadd  ppoowweerrss  ttoo  iinnssppeecctt,,  eenntteerr  pprreemmiisseess,,  aanndd  sseeiizzee  

iitteemmss  oorr  rreeccoorrddss  iinn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhiiss  AAcctt..  
TThhee  FFoooodd  aanndd  DDrruugg  RReegguullaattiioonnss117700  ssppeecciiffyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  uussee  ooff  vvaarriioouuss  ccllaasssseess  ooff  ddrruuggss  aanndd  

pprroovviiddee  ddeettaaiilleedd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  llaabbeelllliinngg  ddrruuggss..  TThhee  llaabbeell  ffoorr  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  sseettss  oouutt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  
tthhee  uussee  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  ddrruugg  tthhaatt  uussuuaallllyy  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  ••  tthhee  ttrraaddee  nnaammee;;••  tthhee  ggeenneerriicc  nnaammee;;••  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  bboottttllee  oorr  ppaacckkaaggee;;••  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  
ttiimmee;;••  rreessttrriiccttiioonnss  aabboouutt  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ddrruugg;;••  tthhee  ddrruugg  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr;;••  ssttoorraaggee  iinnssttrruuccttiioonnss;;••  tthhee  
ssppeecciieess  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  tthhee  ddrruugg  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddiisseeaasseess  tthhee  ddrruugg  iiss  eeffffeeccttiivvee  aaggaaiinnsstt    ffoorr  eeaacchh  ssppeecciieess;;••
  ddoossaaggee  aanndd  ffeeeeddiinngg  ddiirreeccttiioonnss;;••  mmiixxiinngg  ddiirreeccttiioonnss;;••  aannyy  ccaauuttiioonnss  aanndd  wwaarrnniinnggss  aabboouutt  uussee;;  aanndd••
  tthhee  eexxppiirryy  ddaattee..  



DDrruugg  pprroodduuccttss  aarree  lliicceennsseedd  wwiitthh  tthhee  ccoonntteennttss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  ddrruuggss  lliisstteedd  oonn  tthhee  llaabbeell..  TThhrreeee  
aannttiimmiiccrroobbiiaall  ddrruuggss  aarree  lliicceennsseedd  ffoorr  uussee  ffoorr  ssaallmmoonn..  TThhee  ttrraaddee  nnaammeess  ooff  tthheessee  ddrruuggss  aarree  TTeerrrraammyycciinn  AAqquuaa,,  
RRoommeett  aanndd  TTrriibbrriisssseenn..  EEaacchh  ooff  tthheemm  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  iinn  ffeeeedd..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  llaabbeellss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthheessee  iiss  aattttaacchheedd  
iinn  AAppppeennddiixx  CC..  

OOnnllyy  oonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  lliicceennsseedd  tthheerraappeeuuttaannttss  ccaann  bbee  uusseedd  wwiitthhoouutt  aa  vveetteerriinnaarryy  pprreessccrriippttiioonn  aanndd,,  iinn  tthhaatt  ccaassee,,  iitt  mmuusstt  
bbee  uusseedd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ssttaatteedd  oonn  tthhee  llaabbeell..  OOnnllyy  rreeggiisstteerreedd  vveetteerriinnaarriiaannss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  pprreessccrriibbee  tthhee  uussee  ooff  tthhee  
ootthheerr  ttwwoo  tthheerraappeeuuttaannttss  oorr  ddeevviiaattee  ffrroomm  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  oonn  aa  llaabbeell  ttoo  aa  ddrruugg..  WWhheenn  aa  vveetteerriinnaarriiaann  ddeevviiaatteess  ffrroomm  
tthhee  llaabbeell  iitt  iiss  ddeessccrriibbeedd  aass  ooffff--llaabbeell  oorr  eexxttrraa--llaabbeell  pprreessccrriippttiioonn  uussee..  

AA  vveetteerriinnaarriiaann  nnoorrmmaallllyy  uusseess  aa  pprroodduucctt  tthhaatt  iiss  llaabbeelllleedd  ffoorr  uussee  ffoorr  tthhee  ssppeecciieess  aanndd  tthhee  ccoonnddiittiioonn  bbeeiinngg  ttrreeaatteedd  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  oonn  tthhee  llaabbeell..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  mmaayy  bbee  ccaasseess  wwhheerree  aa  ddrruugg  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  
ssppeecciieess  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccoonnddiittiioonn  bbeeiinngg  ttrreeaatteedd  oorr  wwhheerree  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann  iiss  ooff  tthhee  vviieeww  tthhaatt  nnoonnee  ooff  tthhee  ddrruuggss  
iinntteennddeedd  ffoorr  tthhaatt  ssppeecciieess  aanndd  ddiisseeaassee  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivvee..  IInn  tthhoossee  ssiittuuaattiioonnss,,  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann  mmaayy  pprreessccrriibbee  
aannootthheerr  lliicceennsseedd  ddrruugg  ttoo  ttrreeaatt  aann  iinnffeeccttiioonn  oorr  ffoooodd  aanniimmaall  ssppeecciieess  nnoott  lliisstteedd  oonn  tthhaatt  ddrruugg’’ss  llaabbeell..  TThhee  
vveetteerriinnaarriiaann  mmuusstt  mmeeeett  cceerrttaaiinn  rreeqquuiirreemmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  wwiitthhddrraawwaall  ttiimmee  ffoorr  tthhee  
ddrruugg  bbeeffoorree  tthhee  ssppeecciieess  mmaayy  bbee  ssllaauugghhtteerreedd  oorr  aa  pprroodduucctt  ffrroomm  iitt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn..  

AA  vveetteerriinnaarriiaann  aallssoo  mmaayy  aaddmmiinniisstteerr  aa  ddrruugg  ffoorr  tthhee  ssppeecciieess  lliisstteedd  oonn  tthhee  llaabbeell  bbuutt  wwrriittee  aa  pprreessccrriippttiioonn  wwiitthh  aa  ddoossaaggee  
wwhhiicchh  eexxcceeeeddss  tthhee  ddoossaaggee  lliisstteedd  oonn  tthhee  llaabbeell  iiff  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  aa  hhiigghheerr  ddoossee  iiss  nneeeeddeedd..  

  
  
  
TThhee  pprroovviinncciiaall  PPhhaarrmmaacciissttss,,  PPhhaarrmmaaccyy  OOppeerraattiioonnss  aanndd  DDrruugg  SScchheedduulliinngg  AAcctt117711  ppeerrmmiittss  tthhee  uussee  ooff  ddrruuggss  iinn  tthhee  

PPrroovviinnccee  aanndd  eessttaabblliisshheess  rreegguullaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  wwhhoo  iiss  lliicceennsseedd  ttoo  sseellll  tthheemm..  PPaarrtt  88  ooff  tthhee  AAcctt  aaddddrreesssseess  tthhee  uussee  
ooff  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeeddss  aanndd  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss..  IItt  ddeeffiinneess  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  aass  aa  ddrruugg  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt,,  pprreevveennttiioonn  oorr  
ddiiaaggnnoossiiss  ooff  aa  ddiisseeaassee  ooff  aann  aanniimmaall,,117722  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  rreessttrriicctteedd  ttoo  aa  ddrruugg  lliisstteedd  iinn  tthhee  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  
uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  MMeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  iiss  aanniimmaall  ffeeeedd  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg..  

TThhee  AAcctt  pprroohhiibbiittss  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  ssaallee  ooff  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeeddss  aanndd  tthhee  ssaallee  ooff  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  bbyy  aannyyoonnee  ootthheerr  
tthhaann  aa  pp53 0.753 0.753 scn
0.5464 -0.0437 TD
(a)Tj
0 0 0 scn
-0.0437 0.0437 TD
(a)Tj
0.753 0.753 0.753 scn
0.4863 -0.0437 TD
(n)Tj
0 0 0 scn
-0.0437 0.0437 TD
(n)Tj
0.7rrmmannnnisstt,,  aa  rreeggiisstteerreedd  vveetteerriinn53 0.753 0.753 scn
0.4863 -0.0437 TD
(n)Tj
0 0 0 scn
-0.0437 0.0437 TD
(n)Tj
0.7rriiaann  oorr  aa  ppeerrssoonn  hhoollddiinngg  aa  lliicceennccee  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  TThhee  AAcctt  aallssoo  

aauutthhoorriizzeess  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  oorr  aa  ppeerrssoonn  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ttoo  pprroohhiibbiitt  
tthhee  uussee  ooff  aannyy  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  ffoorr  vveetteerriinnaarryy  ppuurrppoosseess..  

TThhee  VVeetteerriinnaarryy  DDrruugg  aanndd  MMeeddiiccaatteedd  FFeeeedd  RReegguullaattiioonn117733  eessttaabblliisshheess  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iissssuuiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  
lliicceenncceess  ttoo  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  sseellll  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  aanndd  ttoo  sseellll  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss..  IItt  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  ssaalleess  bbyy  
mmaannuuffaaccttuurreerrss  oorr  wwhhoolleessaalleerrss  ttoo  pphhaarrmmaacciissttss  oorr  rreeggiisstteerreedd  vveetteerriinnaarriiaannss..  TThhee  RReegguullaattiioonn  ssppeecciiffiieess  ffoouurr  ccllaasssseess  
ooff  lliicceenncceess::  aa  lliimmiitteedd  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  lliicceennccee,,  aa  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  lliicceennccee,,  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  lliicceennccee,,  aanndd  aa  
vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  ddiissppeennsseerr  lliicceennccee..  TThhee  RReegguullaattiioonn  aallssoo  ccoonnttaaiinnss  pprroovviissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ssttoorraaggee  aanndd  ddiissppeennssiinngg  ooff  
ddrruuggss,,  aass  wweellll  aass  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  rreeccoorrddiinngg  ppuurrcchhaasseess  aanndd  ssaalleess..  

FFoorr  eexxaammppllee,,  iitt  rreeqquuiirreess  aa  hhoollddeerr  ooff  aa  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  lliicceennccee  oorr  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  lliicceennccee  ttoo  kkeeeepp  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  
ppuurrcchhaassee  rreeggiisstteerr  ooff  aallll  ppuurrcchhaasseess  ooff  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  mmaaddee  bbyy  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr..  TThhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  iiss  
rreeqquuiirreedd  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  ppuurrcchhaassee  rreeggiisstteerr  ttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  vveetteerriinnaarriiaann  oonnccee  eeaacchh  yyeeaarr  ccoovveerriinngg  
aallll  tthhee  ppuurrcchhaasseess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ooff  tthhee  rreeggiisstteerr..  WWhheerree  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  aarree  mmiixxeedd  iinn  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  oonn  tthhee  
wwrriitttteenn  oorrddeerr  ooff  aa  vveetteerriinnaarriiaann,,  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  aallssoo  mmuusstt  ffoorrwwaarrdd  tthhoossee  oorrddeerrss  ttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  vveetteerriinnaarriiaann  
aannnnuuaallllyy  wwiitthh  tthhee  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  ppuurrcchhaassee  rreeggiisstteerr..117744  

TThhee  VVeetteerriinnaarryy  DDrruugg  aanndd  MMeeddiiccaatteedd  FFeeeedd  RReegguullaattiioonn  aalllloowwss  aa  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd  lliicceennccee  hhoollddeerr  
••  wwiitthhoouutt  tthhee  oorrddeerr  ooff  aa  rreeggiisstteerreedd  vveetteerriinnaarriiaann,,  ttoo  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  sseellll  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeeddss  ccoonnttaaiinniinngg  aannyy  ooff  tthhee  

vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  11  ooff  SScchheedduullee  AA  ttoo  tthhee  RReegguullaattiioonn,,  iiff  tthhee  ssttrreennggtthh  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  tthhaatt  
aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFeeeeddss  AAcctt,,  aanndd  

••  oonnllyy  oonn  tthhee  wwrriitttteenn  oorrddeerr  ooff  aa  rreeggiisstteerreedd  vveetteerriinnaarriiaann,,  ttoo  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  sseellll  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeeddss  ccoonnttaaiinniinngg  



  ••  aannyy  ooff  tthhee  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  11  ooff  SScchheedduullee  AA  ttoo  tthhee  RReegguullaattiioonn  iinn  ssttrreennggtthhss    eexxcceeeeddiinngg  
tthhoossee  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFeeeeddss  AAcctt,,  oorr••  ootthheerr  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  nnoott  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  11  ooff  SScchheedduullee  AA  ttoo  
tthhee  RReegguullaattiioonn..  

TThhee  VVeetteerriinnaarryy  DDrruugg  aanndd  MMeeddiiccaatteedd  FFeeeedd  RReegguullaattiioonn  aallssoo  lliissttss  wwhhoo  ccaann  hhoolldd  aa  vveetteerriinnaarryy  ddrruugg  lliicceennccee  aanndd  
aauutthhoorriizzeess  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  sseellll  tthhee  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  wwhhiicchh  aarree  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  22  ooff  SScchheedduullee  AA  ttoo  tthhee  
RReegguullaattiioonn..  LLiicceenncceess  mmaayy  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  cceerrttaaiinn  pprroodduuccttss..  

  
  
  
TThhee  CCoommppeennddiiuumm  ooff  MMeeddiiccaattiinngg  IInnggrreeddiieenntt  BBrroocchhuurreess  lliissttss  vveetteerriinnaarryy  ddrruuggss  tthhaatt  mmaayy  bbee  uusseedd  wwiitthhoouutt  aa  

pprreessccrriippttiioonn  aanndd  uunnddeerr  wwhhaatt  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  uussee  mmaayy  ooccccuurr,,  iinncclluuddiinngg  ddoossaaggee,,  ssppeecciieess  aanndd  ddiisseeaassee..  FFoorr  eeaacchh  
ddrruugg  iitt  iinnddiiccaatteess  tthhee  ssppeecciieess  aanndd  ccoonnddiittiioonn  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd,,  tthhee  lleevveell  tthhaatt  mmaayy  bbee  aaddddeedd  ttoo  ffeeeedd  wwiitthhoouutt  aa  
pprreessccrriippttiioonn,,  ddrruuggss  wwiitthh  wwhhiicchh  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  ccoommppaattiibbllee,,  mmiixxiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  wwiitthhddrraawwaall  ttiimmeess..  AAnn  
eexxaammppllee  ooff  aa  ddrruugg  lliisstteedd  iinn  tthhee  CCoommppeennddiiuumm  ooff  MMeeddiiccaattiinngg  IInnggrreeddiieenntt  BBrroocchhuurreess  tthhaatt  iiss  lliicceennsseedd  ffoorr  uussee  ffoorr  
ssaallmmoonn  iiss  TTeerrrraammyycciinn--AAqquuaa  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aaccttiivvee  iinnggrreeddiieenntt  iiss  ooxxyytteettrraaccyycclliinnee  hhyyddrroocchhlloorriiddee..  

HHoorrmmoonneess,,  ssuucchh  aass  tteessttoosstteerroonnee  aanndd  iittss  ddeerriivvaattiivveess,,  wwhhiicchh  nnoorrmmaallllyy  aarree  uusseedd  oonnllyy  oonn  bbrrooooddssttoocckk,,  aarree  ccoonnttrroolllleedd  
ddrruuggss  aanndd  rreegguullaatteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhoossee  ddrruuggss  lliisstteedd  iinn  SScchheedduullee  GG  ooff  tthhee  FFoooodd  aanndd  DDrruugg  AAcctt..  

TThhee  pprroovviinncciiaall  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  rreeqquuiirreess  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  ttoo  kkeeeepp  aa  rreeccoorrdd  ooff  ddrruuggss  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  ffaarrmmeedd  
ssaallmmoonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::  

  ••  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  nnuummbbeerr  aanndd  nnaammee  ooff  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr;;••  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm;;••
  tthhee  ssppeecciieess  ooff  ffiinnffiisshh  bbeeiinngg  ccuullttiivvaatteedd;;••  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann  wwhhoo  pprreessccrriibbeedd  aannyy  ddrruuggss;;  aanndd••
  aa  lloogg  ooff  tthhee  ddrruuggss,,  pprroocceedduurreess  ffoorr  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  ddrruugg,,  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  sscchheedduullee  wwiitthh  tthhee    ddaattee  
ttrreeaattmmeenntt  wwaass  ssttaarrtteedd,,  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  llaasstt  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  tthhee  nnaammee  aanndd  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee    ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  
ffoorr  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  ttrreeaattmmeenntt..117755  

TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  ddeelliivveerriinngg  ffiinnffiisshh  ffrroomm  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy  ttoo  aa  
pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  oorr  ffiisshh  bbuuyyiinngg  ssttaattiioonn  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ssttaatteemmeenntt117766  tthhaatt  iinncclluuddeess,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  tthhee  ddaattee  
ooff  tthhee  llaasstt  ttrreeaattmmeenntt,,  iiff  aannyy,,  wwiitthh  aa  ddrruugg  iinncclluuddiinngg  

  ••  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ddrruugg,,••  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  sscchheedduullee,,••  tthhee  ddaatteess  ttrreeaattmmeenntt  ssttaarrtteedd  aanndd  ffiinniisshheedd,,••  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  
vveetteerriinnaarriiaann,,  iiff  aannyy,,  wwhhoo  pprreessccrriibbeedd  aannyy  ddrruugg,,  aanndd••  tthhee  nnaammee  aanndd  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  ttrreeaattmmeenntt..117777  

AAllssoo  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  aa  ddrruugg  ffrreeee  ppeerriioodd  ooff  110055  ddaayyss  bbeeffoorree  hhaarrvveesstt  aafftteerr  aa  
lliicceennccee  hhoollddeerr  aaddmmiinniisstteerrss  aa  ddrruugg  ttoo  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn,,  uunnlleessss  

  ••  tthhee  ffeeddeerraall  FFoooodd  aanndd  DDrruuggss  AAcctt117788  oorr  iittss  rreegguullaattiioonnss  pprroovviiddee  ssttaannddaarrddss  ggoovveerrnniinngg  tthhee  uussee  ooff    tthhee  ddrruugg  
aanndd  tthhee  hhoollddeerr  hhaass  ffoolllloowweedd  tthhoossee  ssttaannddaarrddss,,  oorr••  tthhee  ddrruugg  iiss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  aa  vveetteerriinnaarriiaann,,  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann  hhaass  
pprreessccrriibbeedd  aa  mmaannddaattoorryy    mmiinniimmuumm  wwiitthhddrraawwaall  ppeerriioodd  aanndd  tthhee  hhoollddeerr  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  aallll  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann’’ss  
  iinnssttrruuccttiioonnss..117799  

  
  
  
  
  
AA  lliisstt  ooff  ssuubbssttaanncceess  rreeppoorrtteedd  ttoo  bbee  uusseedd  oonn  ffiisshh  ffaarrmmss  iinn  11999955//9966  wwhhiicchh  wwaass  pprroovviiddeedd  bbyy  BB..CC..  EEnnvviirroonnmmeenntt  

((MMEELLPP))  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  DD..  TThhiiss  lliisstt  ooff  ssuubbssttaanncceess  iinncclluuddeess  bbootthh  pprroodduucctt  nnaammeess  aanndd  aaccttiivvee  iinnggrreeddiieennttss..  
IInn  tthhaatt  rreeggaarrdd,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd::  



  ••  TTeerrrraammyycciinn  AAqquuaa  iiss  aa  pprroodduucctt  nnaammee  ffoorr  ooxxyytteettrraaccyycclliinnee;;••  GGaalllliimmyycciinn  220000  iiss  aa  pprroodduucctt  nnaammee  ffoorr  
eerryytthhrroommyycciinn;;••  AAqquuaafflloorr  iiss  aa  bbrraanndd  ooff  fflloorrffeenniiccooll;;••  MMuulltt--vvaacccc  33  iiss  aa  vvaacccciinnee;;••  TTMMSS  222222  iiss  aa  
pprroodduucctt  nnaammee  ffoorr  ttrriiccaaiinnee  mmeetthhaannee  ssuullffoonnaattee;;••  IIddoopphhoorr  iiss  aallssoo  kknnoowwnn  aass  oovvaaddiinnee  oorr  aauurruueeyynnee..118800  

RReessiidduueess  
TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeennttss  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  ffeeddeerraall  

ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  mmoonniittoorr  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttss  ddeessttiinneedd  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn  ffoorr  aannttiibbiioottiicc  rreessiidduueess,,  ttooxxiicc  
mmaatteerriiaallss  aanndd  ootthheerr  aaddddiittiivveess  oorr  ccoonnttaammiinnaannttss..  TThheerreeffoorree,,  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  rreeaaddyy  ffoorr  mmaarrkkeett  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tteessttiinngg  
ffoorr  uunnaacccceeppttaabbllee  rreessiidduueess  ooff  tthheessee  ssuubbssttaanncceess..  UUpp  uunnttiill  rreecceennttllyy  tthhiiss  wwaass  ddoonnee  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  BBrraanncchh  ooff  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  bbuutt  iiss  nnooww  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  nneewwllyy  ccrreeaatteedd  CCaannaaddiiaann  FFoooodd  IInnssppeeccttiioonn  
AAggeennccyy..  

TThhee  ffeeddeerraall  FFiisshh  IInnssppeeccttiioonn  AAcctt118811  ggoovveerrnnss  tthhee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh  ffoorr  eexxppoorrtt..  IItt  sseettss  oouutt  tthhee  ffeeddeerraall  rroollee  iinn  
eennssuurriinngg  tthhaatt  ffiisshh  aanndd  sseeaaffoooodd  mmeeeett  ssttrriicctt  nnaattiioonnaall  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  tthheeyy  lleeaavvee  tthhee  wwaatteerr  ttoo  wwhheenn  
tthheeyy  aarree  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  mmaarrkkeettppllaaccee  ffoorr  eexxppoorrtt  oorr  iinntteerrpprroovviinncciiaall  ttrraaddee..  TThhee  AAcctt  ggiivveess  iinnssppeeccttoorrss  ppoowweerrss  ttoo  
eenntteerr  pprreemmiisseess  aanndd  iinnssppeecctt  pprroodduuccttss..  TThhee  AAcctt  pprroohhiibbiittss  tthhee  iimmppoorrtt,,  eexxppoorrtt  oorr  ppoosssseessssiioonn  ffoorr  eexxppoorrtt  ooff  ttaaiinntteedd,,  
ddeeccoommppoosseedd  oorr  uunnwwhhoolleessoommee  ffiisshh..  TThhee  MMiinniisstteerr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddeecciiddee  aappppeeaallss  ffrroomm  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  
iinnssppeeccttoorrss..  

TThhee  ffeeddeerraall  FFiisshh  IInnssppeeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss  sseett  oouutt  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iinnssppeeccttiioonnss  aatt  ffiisshh  ppllaannttss..118822  TThheessee  
RReegguullaattiioonnss  rreeqquuiirree  tthhaatt  aallll  ffiisshh  ffoorr  eexxppoorrtt  mmuusstt  bbee  pprroocceesssseedd  iinn  aann  eessttaabblliisshhmmeenntt  wwhheerree  aa  pprreessccrriibbeedd  qquuaalliittyy  
mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraamm  iiss  iinn  ppllaaccee..  FFiisshh  aarree  iinnssppeecctteedd  uuppoonn  aarrrriivvaall  aatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  pprroocceedduurreess  
sseett  oouutt  iinn  tthhee  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraamm..  IInnssppeeccttiioonn  rreeccoorrddss  mmuusstt  bbee  kkeepptt  ffoorr  rreevviieeww..  TThheessee  ffaacciilliittiieess  aarree  
ssuubbjjeecctt  ttoo  iinnssppeeccttiioonn  tthhrroouugghh  aauuddiittss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann..  

UUpp  uunnttiill  rreecceennttllyy,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  rraannddoommllyy  tteesstteedd  ssaammpplleess  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ffoorr  tthhee  
pprreesseennccee  ooff  tthhee  aannttiimmiiccrroobbiiaall  ccoommppoouunnddss  aapppprroovveedd  uunnddeerr  tthhee  FFoooodd  aanndd  DDrruuggss  AAcctt  ffoorr  uussee  oonn  ssaallmmoonn..  IItt  aallssoo  
ccoonndduucctteedd  tteessttss  ffoorr  ppeessttiicciiddee  rreessiidduueess  aanndd  hheeaavvyy  mmeettaallss,,  bbuutt  ddiidd  nnoott  nneecceessssaarriillyy  tteesstt  ffoorr  ootthheerr  ddrruuggss  tthhaatt  mmaayy  bbee  
pprreessccrriibbeedd  bbyy  aa  vveetteerriinnaarriiaann..  TThhee  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  BBrraanncchh  ooff  HHeeaalltthh  CCaannaaddaa,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss,,  ccoonndduucctteedd  ssppeecciiaall  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ooff  rreessiidduueess  uunnddeerr  tthhee  FFoooodd  aanndd  DDrruuggss  
AAcctt,,  iinncclluuddiinngg  ddrruuggss  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  rroouuttiinnee  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss..  

  
  
  
  
  
TThhiiss  tteessttiinngg  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ffoorr  tthhee  pprreesseennccee  ooff  rreessiidduueess  wwiillll  nnooww  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  nneewwllyy  ccrreeaatteedd  CCaannaaddiiaann  

FFoooodd  IInnssppeeccttiioonn  AAggeennccyy..  TThhee  rreegguullaarriittyy  ooff  ddrruugg  rreessiidduuee  tteessttiinngg  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rraattiinngg  ooff  tthhee  
ffaacciilliittyy..  IItt  wwaass  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  ccoonndduucctteedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  220000  ssaammpplleess  
ppeerr  yyeeaarr..  RReessuullttss  ooff  tthhee  tteessttiinngg  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  ccoonnffiiddeennttiiaall  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss..118833  

IIff  ffiisshh  wweerree  ffoouunndd  ttoo  ccoonnttaaiinn  uunnaacccceeppttaabbllee  ddrruugg  rreessiidduueess,,  tteesstt  rreessuullttss  wwoouulldd  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  ffiisshh  
iinnssppeeccttiioonn  sseeccttiioonn  aanndd  ttoo  tthhee  pprroocceessssoorr  aanndd  eeffffoorrttss  mmaaddee  ttoo  hhaalltt  tthhee  ssaallee  ooff  tthhee  pprroodduucctt..  

TThhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshh  IInnssppeeccttiioonn  AAcctt118844  aallssoo  rreegguullaatteess  ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  ffiisshh  pprroocceessssiinngg  iinndduussttrryy..  TThhee  FFiisshh  
IInnssppeeccttiioonn  RReegguullaattiioonn118855  sseettss  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ffiisshh  pprroocceesssseedd  aanndd  ssoolldd  wwiitthhiinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  TThhee  AAcctt  
pprroohhiibbiittss  aannyyoonnee  ffrroomm  sseelllliinngg  ffiisshh  iinntteennddeedd  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn  tthhaatt  iiss  ttaaiinntteedd,,  ddeeccoommppoosseedd  oorr  
uunnwwhhoolleessoommee..  

TThhiiss  AAcctt  eessttaabblliisshheess  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aappppooiinnttiinngg  iinnssppeeccttoorrss  wwhhoo  aarree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  eenntteerr  pprreemmiisseess,,  bbooaattss  oorr  vveehhiicclleess  
aanndd  ttoo  ttaakkee  ssaammpplleess  ooff  ffiisshh  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn..  IIff  aann  iinnssppeeccttoorr  bbeelliieevveess,,  oonn  rreeaassoonnaabbllee  ggrroouunnddss,,  tthhaatt  aann  
ooffffeennccee  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  oorr  rreegguullaattiioonnss  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmiitttteedd,,  tthhee  iinnssppeeccttoorr  mmaayy  sseeiizzee  aallll  ffiisshh  aanndd  ccoonnttaaiinneerrss  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ooffffeennccee..  IIff  ssoommeeoonnee  iiss  ccoonnvviicctteedd  ooff  aann  ooffffeennccee  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  ppeennaallttyy  



iimmppoosseedd,,  tthhee  ffiisshh  aanndd  ccoonnttaaiinneerrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  sseeiizzeedd  aarree  ffoorrffeeiitteedd  ttoo  tthhee  CCrroowwnn  aanndd  mmaayy  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  
uunnddeerr  tthhee  MMiinniisstteerr’’ss  ddiirreeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  pprroocceeeeddss  ggooiinngg  iinnttoo  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreevveennuuee  ffuunndd..  

IInnssppeeccttoorrss  uunnddeerr  tthhee  FFiisshh  IInnssppeeccttiioonn  AAcctt  ((CCaannaaddaa))  aanndd  ffiisshheerryy  ooffffiicceerrss  uunnddeerr  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt  ((CCaannaaddaa))  aarree  
iinnssppeeccttoorrss  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  

AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  pprroovviiddeess  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  ddeelliivveerriinngg  ffiinn  ffiisshh  ffrroomm  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy  
ttoo  aa  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  oorr  ffiisshh  bbuuyyiinngg  ssttaattiioonn  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ssttaatteemmeenntt  aabboouutt  ddrruuggss  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  tthhee  ffiisshh  bbeeiinngg  
ddeelliivveerreedd..  AAss  iiss  tthhee  ccaassee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess,,  pprroocceessssiinngg  ppllaannttss  aanndd  ffiisshh  bbuuyyiinngg  ssttaattiioonnss  aarree  lliicceennsseedd  uunnddeerr  
PPaarrtt  33  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt..  SSiinnccee  tthhee  AAcctt  ccoonnttaaiinnss  bbrrooaadd  ppoowweerrss  ffoorr  tthhee  mmiinniisstteerr  ttoo  rreeqquuiirree  lliicceennccee  
hhoollddeerrss  ttoo  ssuubbmmiitt  rreeppoorrttss  iinn  aa  mmaannnneerr  aanndd  aatt  ttiimmeess  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  mmiinniisstteerr,,118866  tthhee  mmiinniisstteerr  ccoouulldd  rreeqquuiirree  aa  
pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  oorr  ffiisshh  bbuuyyiinngg  ssttaattiioonn  ttoo  rreeppoorrtt  oonn  aannyy  ddrruuggss  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  ffaarrmmeedd  ffiisshh  wwhhiicchh  wweerree  
ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhaatt  ffaacciilliittyy..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



VVIIIIII..  SSAALLMMOONN  FFAARRMM  WWAASSTTEE  DDIISSCCHHAARRGGEE  
AA..  PPrroovviinncciiaall  RReegguullaattoorryy  RReeqquuiirreemmeennttss  
AA  nnuummbbeerr  ooff  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  aarree  rreelleeaasseedd  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ffrroomm  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  TThhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  wwaassttee  hhaass  

ggiivveenn  rriissee  ttoo  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  iimmppaaccttss  ttoo  tthhee  rreecceeiivviinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  sseeddiimmeennttss  aanndd  tthhee  bbeenntthhiicc  
ccoommmmuunniittyy..118877  

TThhee  pprroovviinncciiaall  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt118888  aanndd  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn118899  sseett  oouutt  
rreeqquuiirreemmeennttss  ggoovveerrnniinngg  wwaassttee  ddiisscchhaarrggeedd  ffrroomm  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  TThhee  AAcctt  aanndd  RReegguullaattiioonn  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss..  

IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  pprroohhiibbiittss  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  wwaassttee  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  uunnlleessss  iinn  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  aa  vvaalliidd  ppeerrmmiitt..  TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn  ccrreeaatteess  aann  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  tthhee  
ggeenneerraall  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ppeerrmmiitt  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  wwhheerree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnddiittiioonnss  sseett  oouutt  
iinn  tthhee  RReegguullaattiioonn  aarree  mmeett..  IItt  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aann  eexxeemmppttiioonn  uunnddeerr  tthhee  RReegguullaattiioonn..  RRaatthheerr,,  tthhee  
eexxeemmppttiioonn  aauuttoommaattiiccaallllyy  aapppplliieess  wwhheerree  

  ••  tthhee  ttoottaall  ffeeeedd  uussaaggee  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  663300  ttoonnnneess  ooff  ddrryy  wweeiigghhtt  ppeerr  yyeeaarr,,••  tthhee  uussee,,  
ssttoorraaggee  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  mmaatteerriiaallss  aanndd  wwaasstteess  oonn  oorr  ooffff  tthhee  ssiittee  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss    ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aa  wwaayy  
tthhaatt  mmiinniimmiizzeess  ooddoouurr,,  rriisskk  ooff  ssppiillllaaggee  aanndd  iimmppaacctt  oonn  wwiillddlliiffee,,••  tthheerree  iiss  aa  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm  aalllloowwiinngg  aa  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss,,••  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  nnoottiiffiieess  tthhee  RReeggiioonnaall  WWaassttee  MMaannaaggeerr  ooff  cchhaannggeess  
iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  tthhaatt  aalltteerr  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  wwaassttee,,••  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  rreeppoorrttss  ppoolllluuttiioonn  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ooppeerraattiioonn  
aanndd  ttaakkeess  sstteeppss  ttoo  pprreevveenntt  tthhee    rreeccuurrrreennccee  ooff  ppoolllluuttiioonn,,••  tthheerree  iiss  aann  aapppprroovveedd  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  ffoorr  pprroocceedduurreess  
ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  mmaajjoorr    ffiisshh  kkiillll,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  ffiisshh  mmoorrttaalliittiieess,,  aanndd••  ssppeecciiffiicc  
ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  ttrreeaatteedd  ddoommeessttiicc  sseewwaaggee  aarree  mmeett..  

CCoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  eexxpprreesssseedd  tthhaatt,,  ssiinnccee  nnoo  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aann  eexxeemmppttiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  mmaayy  nnoott  aallwwaayyss  bbee  aawwaarree  tthhaatt  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  ooppeerraattiioonnaall..  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  
tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonn  mmaayy,,  tthheerreeffoorree,,  nnoott  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn..  AAllssoo,,  iiff  
aa  ffaarrmm  iinnccrreeaasseess  iinn  ssiizzee  aanndd  iittss  ffeeeedd  ccoonnssuummppttiioonn  eexxcceeeeddss  663300  ttoonnnneess  ppeerr  yyeeaarr,,  tthhee  mmiinniissttrryy  mmaayy  nnoott  bbee  aawwaarree  
ooff  tthhiiss  cchhaannggee  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  ffaarrmm  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt..  

SSaallmmoonn  ffaarrmmss  tthhaatt  ddoo  ccoonnssuummee  mmoorree  tthhaann  663300  ttoonnnneess  ooff  ffeeeedd  ppeerr  yyeeaarr  rreeqquuiirree  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt  iissssuueedd  
uunnddeerr  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt..  TThhiiss  ppeerrmmiitt  sseettss  oouutt  ssppeecciiffiicc  ccoonnddiittiioonnss  ggoovveerrnniinngg  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  wwaassttee  
ffrroomm  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  iiss  iissssuueedd..  TThheessee  iinncclluuddee  ssoommee  oorr  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  pprroovviissiioonnss::  

  
  
  
  
  ••  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  eefffflluueenntt  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  bbee  ddiisscchhaarrggeedd;;••  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  ppeerrmmiitttteedd  ddiisscchhaarrggee  ooff  

ffiinnffiisshh  ffeeeedd  aanndd  ffaaeecceess;;••  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess;;••  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  
ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  wwoorrkkss,,  aass  wweellll  aass  eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess;;••  rreeqquuiirreemmeennttss  rreeggaarrddiinngg  oouuttffaallllss;;••
  nnoottaattiioonnss  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  wwoorrkkss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  pprroobblleemmss  ssuucchh  aass  wwiillddlliiffee  bbeeiinngg    aattttrraacctteedd  ttoo  
tthhee  ssiittee;;••  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ddiissppoossaall  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  ddeeaadd  ffiisshh;;••  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss;;••  ssaammpplliinngg  
aanndd  aannaallyyttiiccaall  pprroocceedduurreess;;••  rreeppoorrttiinngg;;••  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannnniinngg..  

CCuurrrreennttllyy,,  eelleevveenn  ffaarrmmss  iinn  BB..CC..  ppoosssseessss  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiittss,,  wwiitthh  ppeerrmmiitttteedd  ffeeeedd  uussaaggee  rraannggiinngg  ffrroomm  775500  
ttoonnnneess  ppeerr  yyeeaarr  ttoo  11,,118800  ttoonnnneess  ppeerr  yyeeaarr..119900  AA  lliisstt  ooff  tthhee  ffaarrmmss  wwiitthh  ppeerrmmiittss  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  EE..  

WWhheenn  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattoorr  aapppplliieess  ffoorr  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  
PPaarrkkss  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreegguullaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  rreeggaarrddiinngg  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  aa  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  
ppeerriioodd..  IIff  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt  iiss  iissssuueedd  ttoo  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  aanndd  tthhee  aapppplliiccaanntt  oorr  aannyy  ootthheerr  ppaarrttyy  ccoonnssiiddeerrss  
iittsseellff  aaggggrriieevveedd  bbyy  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  iissssuuee  tthhee  ppeerrmmiitt  oorr  bbyy  aannyy  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  ppeerrmmiitt,,  tthhaatt  
ppeerrssoonn  mmaayy  aappppeeaall  tthhee  ddeecciissiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroocceedduurreess  sseett  oouutt  iinn  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt..119911  



TThhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  PPeerrmmiitt  FFeeeess  RReegguullaattiioonn119922  aauutthhoorriizzeess  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ffeeeess  ffoorr  ddiisscchhaarrggiinngg  
ccoonnttaammiinnaannttss  uunnddeerr  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt..  TThheerree  iiss  aa  ffeeee  ppaayyaabbllee  wwhheenn  ssoommeeoonnee  aapppplliieess  ffoorr  aa  ppeerrmmiitt  oorr  
aann  aammeennddmmeenntt  ttoo  aa  ppeerrmmiitt..  TThheerree  iiss  aallssoo  aann  aannnnuuaall  ffeeee  ppaayyaabbllee  ffoorr  eeaacchh  ppeerrmmiitt  hheelldd..  TThhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  ffeeee  iiss  
bbaasseedd  oonn  tthhee  ttyyppeess  ooff  ccoonnttaammiinnaanntt  ddiisscchhaarrggeedd  aanndd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  qquuaannttiittyy  ooff  tthhoossee  ccoonnttaammiinnaannttss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  
tthhee  ppeerrmmiitt..  TThhee  aannnnuuaall  ppeerrmmiitt  ffeeee  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ppoosssseessssiinngg  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiittss  rraannggeess  bbeettwweeeenn  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$880000..0000  aanndd  $$11,,110000..0000..  SSaallmmoonn  ffaarrmmss  tthhaatt  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ppeerrmmiitt  aarree  cchhaarrggeedd  aann  aannnnuuaall  bbaassee  ffeeee  
ooff  $$110000..0000..  

TThhee  pprroovviinncciiaall  LLaanndd--BBaasseedd  FFiinn  FFiisshh  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn119933  pprroovviiddeess  tthhaatt  aann  oowwnneerr  ooff  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffiinnffiisshh  
ffaacciilliittyy  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  ggeenneerraall  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  oobbttaaiinn  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt  uunnddeerr  tthhee  WWaassttee  
MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  iiff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonn  aarree  ssaattiissffiieedd..  AAnn  oowwnneerr  mmuusstt  rreeggiisstteerr  uunnddeerr  tthhee  RReegguullaattiioonn  
ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  eexxeemmppttiioonn..  TThhee  RReegguullaattiioonn  ccoonnttaaiinnss  ssttaannddaarrddss  ffoorr  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  eefffflluueenntt  ddiisscchhaarrggeedd  ffrroomm  tthhee  
ffaacciilliittyy  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

IInn  11999900,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  pprroodduucceedd  aa  ddooccuummeenntt  ttiittlleedd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  
MMaarriinnee  FFiisshh  FFaarrmmss119944  ssuummmmaarriizziinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  pprraaccttiicceess  aanndd  rreegguullaattoorryy    

  
  



pprroocceedduurreess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  nneettccaaggee  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  oonn  tthhee  BB..CC..  ccooaasstt..  IItt  eexxppllaaiinnss  aa  nnuummbbeerr  ooff  
tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  uunnddeerr  iitt  aanndd  pprroovviiddeess  ddeettaaiillss  aabboouutt  tthhee  
rreeppoorrttiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  CCooppiieess  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  wweerree  sseenntt  ttoo  aallll  ffiinnffiisshh  ffaarrmm  ooppeerraattoorrss..  

  
BB..  DDeeaadd  FFiisshh  DDiissppoossaall  
AAllll  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppoorrtt  qquuaarrtteerrllyy  oonn  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  ddiissppoossiinngg  ooff  ddeeaadd  ffiisshh  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  tthhee  

ffaarrmm  ssiittee  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmss..119955  FFuurrtthheerr,,  iiff  tthhee  ffaarrmm  
eemmppllooyyss  aa  ccoolllleeccttiioonn  oorr  ddiissppoossaall  sseerrvviiccee  ffoorr  ooffff  ssiittee  ddiissppoossaall,,  tthhee  ffaarrmm  iiss  aasskkeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr’’ss  
nnaammee..  IIff  ooffff  ssiittee  ddiissppoossaall  iiss  ddoonnee  bbyy  ffaarrmm  ssttaaffff,,  tthhee  ffaarrmm  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  mmeetthhoodd  ooff  
ddiissppoossaall..  

  
CC..  FFeeddeerraall  RReegguullaattoorryy  PPrroovviissiioonnss  
AAtt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell,,  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt119966  pprroohhiibbiittss  tthhee  ddeeppoossiitt  ooff  ddeelleetteerriioouuss  ssuubbssttaanncceess  iinn  aannyy  wwaatteerr  ffrreeqquueenntteedd  

bbyy  ffiisshh  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  ppllaaccee  wwhheerree  iitt  mmaayy  eenntteerr  wwaatteerr  ffrreeqquueenntteedd  bbyy  ffiisshh..  TThhee  tteerrmm  ddeelleetteerriioouuss  ffrreeqquueennttllyy  hhaass  
bbeeeenn  iinntteerrpprreetteedd  ttoo  mmeeaann  hhaarrmmffuull  oorr  ttooxxiicc  ssuubbssttaanncceess..  IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wweerree  ttoo  ddiisscchhaarrggee  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  
wweerree  ffoouunndd  ttoo  bbee  ddeelleetteerriioouuss  iinn  wwaatteerrss  ffrreeqquueenntteedd  bbyy  wwiilldd  ssttoocckkss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  pprroosseeccuuttiioonn  uunnddeerr  tthhee  
ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt..  

TThhee  AAcctt  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  mmaakkee  rreegguullaattiioonnss  pprreessccrriibbiinngg  ddeelleetteerriioouuss  ssuubbssttaanncceess  aanndd  aauutthhoorriizziinngg  tthhee  
ddeeppoossiitt  ooff  mmaaxxiimmuumm  qquuaannttiittiieess  oorr  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  tthheessee  ssuubbssttaanncceess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  rreegguullaattiioonnss  ggoovveerrnniinngg  tthhee  
ddiisscchhaarrggee  ooff  eefffflluueenntt  ffrroomm  ppuullpp  aanndd  ppaappeerr  mmiillllss  aanndd  mmiinniinngg  ooppeerraattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhiiss  aauutthhoorriittyy..  
TThheerree  aarree  nnoo  FFiisshheerriieess  AAcctt  eefffflluueenntt  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy..  

TThhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  pprroohhiibbiittiinngg  tthhee  ddeeppoossiitt  ooff  ddeelleetteerriioouuss  ssuubbssttaanncceess  rreemmaaiinnss  ssuubbssttaannttiiaallllyy  uunnaalltteerreedd  iinn  tthhee  
pprrooppoosseedd  nneeww  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  aann  aarreeaa  tthhaatt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddeelleeggaattiioonn  ttoo  tthhee  pprroovviinnccee..119977  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



IIXX..  MMAARRIINNEE  MMAAMMMMAALLSS  AANNDD  OOTTHHEERR  SSPPEECCIIEESS  
TThhee  mmeetthhooddss  tthhaatt  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  uussee  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  pprreevveenntt  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  aanndd  ootthheerr  ssppeecciieess  ffrroomm  pprreeyyiinngg  oonn  

ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  aarree  ggoovveerrnneedd  bbyy  bbootthh  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  lleeggiissllaattiioonn..119988  
TThhee  MMaarriinnee  MMaammmmaall  RReegguullaattiioonnss,,  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  pprroohhiibbiitt  aannyyoonnee  ffrroomm  ddiissttuurrbbiinngg  aa  

mmaarriinnee  mmaammmmaall  eexxcceepptt  wwhheenn  ffiisshhiinngg  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss..  TThheeyy  ffuurrtthheerr  pprroovviiddee  tthhaatt  aannyy  
aatttteemmpptt  ttoo  kkiillll  aa  mmaarriinnee  mmaammmmaall  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  kkiillll  iitt  qquuiicckkllyy..  AAnnyyoonnee  ffiisshhiinngg  
ffoorr  aa  mmaarriinnee  mmaammmmaall  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  nneecceessssaarryy  ttoo  rreettrriieevvee  iitt  aanndd  aannyyoonnee  wwhhoo  kkiillllss  oorr  wwoouunnddss  aa  
mmaarriinnee  mmaammmmaall  mmuusstt  mmaakkee  aa  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrtt  ttoo  rreettrriieevvee  iitt  iimmmmeeddiiaatteellyy..119999  

SSeeaallss  aanndd  sseeaa  lliioonnss  aarree  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt..  IIff  sseeaallss  aanndd  sseeaa  lliioonnss  ccaauussee  tthhee  
lloossss  ooff  ffiisshh  oorr  eeqquuiippmmeenntt,,  tthheeyy  ccaann  bbee  kkiilllleedd  oonnllyy  wwiitthh  aa  ffiisshhiinngg  lliicceennccee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  sseeccttiioonnss  
ooff  tthhee  MMaarriinnee  MMaammmmaall  RReegguullaattiioonnss220000  aanndd  tthhee  FFiisshheerryy  ((GGeenneerraall))  RReegguullaattiioonnss..220011  TThheessee  lliicceenncceess  aarree  iissssuueedd  
ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  AA  ttyyppiiccaall  lliicceennccee  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

  ••  oonnllyy  hhaarrbboouurr  sseeaallss,,  CCaalliiffoorrnniiaa  SSeeaa  LLiioonnss  aanndd  SStteelllleerr  SSeeaa  LLiioonnss  mmaayy  bbee  kkiilllleedd;;••  oonnllyy  sseeaallss  aanndd  sseeaa  lliioonnss  tthhaatt  
aarree  aaccttuuaallllyy  ttaakkiinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ttaakkee  ffiisshh  iinn  sseeaass  ccaaggeess  mmaayy    bbee  kkiilllleedd;;••  tthhee  aarreeaa  ooff  kkiilllliinngg  iiss  tthhee  
iimmmmeeddiiaattee  ssiittee  ooff  tthhee  sseeaa  ccaaggeess  aanndd  kkiilllliinngg  mmuusstt  nnoott  ooccccuurr  oouuttssiiddee    tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  lleeaassee  oorr  
lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  ffoorr  tthhee  ffaarrmm;;••  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  kkiillll  sseeaallss  oorr  sseeaa  lliioonnss  mmuusstt  mmeeeett  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss::  ••  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  OOuuttddoooorr  RReeccrreeaattiioonn  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm;;  ••
  ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  bbaassiicc  ffiirreeaarrmm  ssaaffeettyy  ccoouurrssee;;  oorr  ••  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  pprroovviinncciiaall  hhuunnttiinngg  lliicceennccee;;220022••
  ffiirreeaarrmmss  uusseedd  mmuusstt  mmeeeett  cceerrttaaiinn  ssppeecciiffiiccaattiioonnss;;••  eevveerryy  aatttteemmpptt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  ttoo  rreettrriieevvee  sseeaallss  aanndd  sseeaa  
lliioonnss  kkiilllleedd  ffoorr  bbiioollooggiiccaall  ssaammpplliinngg;;  aanndd••  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  mmuusstt  ssuubbmmiitt  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrttss  lliissttiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
hhaarrbboouurr  sseeaallss  kkiilllleedd,,    tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  ssppeecciieess  ooff  sseeaa  lliioonnss  kkiilllleedd,,  aanndd  tthhee  ddaattee  eeaacchh  aanniimmaall  wwaass  kkiilllleedd..  

AA  ssaammppllee  lliicceennccee  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  FF..  
AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  iinniittiiaall  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  lliicceennccee,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  ssaattiissffyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  

OOcceeaannss  tthhaatt  iitt  hhaass  ttaakkeenn  ootthheerr  mmeeaassuurreess  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  pprroobblleemmss  wwiitthh  sseeaallss  aanndd  sseeaa  lliioonnss  bbeeffoorree  aa  
lliicceennccee  ttoo  kkiillll  tthheemm  wwiillll  bbee  iissssuueedd..  WWhheenn  tthhee  lliicceennccee  iiss  iissssuueedd,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  nnoottiiffiieess  
tthhee  RR..CC..MM..PP..,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooffffiicceerr  aanndd  tthhee  ffeeddeerraall  ffiisshheerriieess  ooffffiicceerr..  AA  lliicceennccee  iiss  iissssuueedd  ffoorr  aa  
ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  aanndd  wwiillll  bbee  rreenneewweedd  iiff  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  sseett  oouutt  iinn  
tthhee  lliicceennccee,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrttss  oonn  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  kkiilllleedd..    

  
  
  
  
TThhiiss  iiss  aa  sseellff--rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  hhaass  nnoo  ffoorrmmaall  aauuddiittiinngg  ssyysstteemm  iinn  

ppllaaccee..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  nnoo  pprroosseeccuuttiioonnss  ffoorr  vviioollaattiioonnss  ooff  tthheessee  lliicceenncceess  bbyy  ssaallmmoonn  aaqquuaa--ccuullttuurree  ooppeerraattoorrss..  AAtt  
pprreesseenntt,,  mmoosstt  ooppeerraattiinngg  ffaarrmmss  ppoosssseessss  aa  vvaalliidd  lliicceennccee  ttoo  kkiillll  sseeaallss  aanndd  sseeaa  lliioonnss..220033  

TThhee  MMiiggrraattoorryy  BBiirrdd  CCoonnvveennttiioonn  AAcctt220044  iimmpplleemmeennttss  aa  ccoonnvveennttiioonn  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  mmiiggrraattoorryy  bbiirrddss  iinn  CCaannaaddaa  
aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  IItt  pprroovviiddeess  aa  nnuummbbeerr  ooff  pprrootteeccttiivvee  mmeeaassuurreess  ffoorr  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  bbiirrddss,,  iinncclluuddiinngg  ssoommee  ooff  
tthhee  ssppeecciieess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  ttoo  iinntteerraacctt  wwiitthh  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iinn  nneett  ccaaggeess,,  ssuucchh  aass  wwaatteerrffoowwll,,  gguullllss  aanndd  
hheerroonnss..  UUnnddeerr  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt,,  tthhee  ccoonnvveennttiioonn  aalllloowwss  ppeerrmmiittss  ttoo  bbee  iissssuueedd  ttoo  kkiillll  lliisstteedd  
ssppeecciieess  tthhaatt  aarree  sseerriioouussllyy  iinnjjuurriioouuss  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  oorr  ootthheerr  iinntteerreessttss  iinn  aa  ccoommmmuunniittyy..  

SSmmaallll  mmaammmmaallss  ssuucchh  aass  rriivveerr  ootttteerr  aanndd  mmiinnkk  aarree  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  WWiillddlliiffee  AAcctt..  AA  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  
mmuusstt  hhaavvee  aa  ppeerrmmiitt  ttoo  ttrraapp  oorr  kkiillll  tthheessee  ssppeecciieess  iiff  ttrraappppiinngg  oorr  kkiilllliinngg  tthhee  ssppeecciieess  wwoouulldd  ooccccuurr  oouutt  ooff  sseeaassoonn..  IIff  
tthhee  ppeerrmmiitt  iiss  ffoorr  ttrraappppiinngg  aanndd  rreellooccaattiinngg  tthhee  ssppeecciieess,,  ssttaaffff  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  
wwiillll  rreeffeerr  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo  aa  lliicceennsseedd  ttrraappppeerr..  AA  ppeerrmmiitt  ttoo  ttrraapp  oorr  kkiillll  aa  ssppeecciieess  iiss  iissssuueedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1199  
ooff  tthhee  WWiillddlliiffee  AAcctt  aanndd  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  aaddddiittiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  
TThhee  ppeerrmmiitt  mmaayy  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  rreeggiioonnaall  mmaannaaggeerr  ooff  tthhee  rreeccrreeaattiioonnaall  ffiisshheerriieess  aanndd  wwiillddlliiffee  pprrooggrraamm  oorr  aa  



ppeerrssoonn  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  rreeggiioonnaall  mmaannaaggeerr..  IItt  uussuuaallllyy  iiss  iissssuueedd  bbyy  aa  ddiissttrriicctt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooffffiicceerr..  TThhee  ppeerrmmiitt  
mmaayy  eexxeemmpptt  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ffrroomm  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  sseeccttiioonn  99  ooff  tthhee  FFiirreeaarrmm  AAcctt220055  wwhhiicchh  pprroohhiibbiittss  
ddiisscchhaarrggiinngg  oorr  ccaarrrryyiinngg  aa  ffiirreeaarrmm  ccoonnttaaiinniinngg  lliivvee  aammmmuunniittiioonn  iinn  oorr  oonn  aa  mmoottoorr  vveehhiiccllee  oorr  ootthheerr  ccoonnvveeyyaannccee  
wwiitthhoouutt  aa  ppeerrmmiitt  iissssuueedd  bbyy  tthhee  cchhiieeff  pprroovviinncciiaall  ffiirreeaarrmmss  ooffffiicceerr..  

AAnnyy  eemmppllooyyeeee  ooff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwhhoo  uusseess  aa  ffiirreeaarrmm  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  mmuusstt  oobbttaaiinn  aa  vvaalliidd  ffiirreeaarrmmss  
aaccqquuiissiittiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  CCrriimmiinnaall  CCooddee..  AAllssoo,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  WWiillddlliiffee  AAcctt  rreeqquuiirreess  tthhaatt  
aannyyoonnee  ccaarrrryyiinngg  aa  ffiirreeaarrmm  mmuusstt  hhoolldd  eeiitthheerr  aa  hhuunnttiinngg  lliicceennccee  oorr  aa  ffiirreeaarrmm  lliicceennccee..  

TThhee  pprroovviinncciiaall  FFiirreeaarrmm  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  aannyyoonnee  wwiitthh  aa  ffiirreeaarrmm  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  ppoosssseessssiioonn  oorr  uunnddeerr  hhiiss  oorr  hheerr  
ccoonnttrrooll  mmuusstt  eexxeerrcciissee  ccaarree  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ootthheerr  ppeerrssoonnss  oorr  pprrooppeerrttyy..220066  

TThhee  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiinngg  lliicceennccee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  
FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  rreeqquuiirreess  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo  uunnddeerrttaakkee  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  llaawwffuull  pprraaccttiicceess  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreevveenntt  
mmaarriinnee  mmaammmmaallss  aanndd  bbiirrddss  ffrroomm  pprreeyyiinngg  oonn  ffaarrmm  ffiisshh..  IIlllleeggaall  sshhoooottiinngg  oorr  ssnnaarriinngg  ooff  ffuurrbbeeaarreerrss  oorr  bbiirrddss  iiss  nnoott  
ccoonnssiiddeerreedd  aacccceeppttaabbllee  pprraaccttiiccee..220077  

AAtt  ssoommee  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aaccoouussttiicc  ddeetteerrrreenntt  ddeevviicceess  aarree  uusseedd  aass  aannootthheerr  mmeetthhoodd  ttoo  ddeetteerr  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  ffrroomm  
pprreeyyiinngg  oonn  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  TThhee  ffeeddeerraall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  iissssuueess  aauutthhoorriizzaattiioonnss  ffoorr  ffaarrmmss  ttoo  
ddeeppllooyy  aanndd  ooppeerraattee  aaccoouussttiicc  ddeetteerrrreenntt  ddeevviicceess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssppeecciiffiicc  pprroocceedduurreess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss..  AAnn  eexxaammppllee  
ooff  aa  lleetttteerr  aauutthhoorriizziinngg  tthhee  uussee  ooff  aaccoouussttiicc  ddeetteerrrreenntt  ddeevviicceess  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  GG..  

CCoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  eexxpprreesssseedd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  uussee  ooff  aarrttiiffiicciiaall  lliigghhttss..  TThhee  PPaacciiffiicc  FFiisshheerriieess  RReegguullaattiioonnss220088  pprroohhiibbiitt  
tthhee  uussee  ooff  ttoorrcchheess  oorr  aarrttiiffiicciiaall  lliigghhttss  ttoo  aattttrraacctt  oorr  rreeppeell  ffiisshh  ootthheerr  tthhaann  ssqquuiidd  aanndd  tthhee  uussee  ooff  ffiisshhiinngg  ggeeaarr  wwiitthh  aa  
ffllaasshhiinngg  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  iitt..  TThhiiss  pprroohhiibbiittiioonn  iiss  nnoott  aapppplliieedd  ttoo  lliigghhttss  uusseedd  ffoorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess..  

  
  
  
XX..  EEMMEERRGGEENNCCIIEESS  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  eemmeerrggeennccyy  ooccccuurrrriinngg  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  MMiinniisstteerr  

ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  ccoouulldd  uussee  tthhee  ppoowweerrss  sseett  oouutt  iinn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt220099  ttoo  ddeeaall  
wwiitthh  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



XXII..  MMOONNIITTOORRIINNGG  
AA..  TThhee  PPuurrppoossee  ooff  MMoonniittoorriinngg  
MMoonniittoorriinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ccaann  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  ppuurrppoosseess,,  iinncclluuddiinngg  ttoo    
  ••  eennssuurree  tthhaatt  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprraaccttiicceess  ccoommppllyy  wwiitthh  pprreessccrriibbeedd  ssttaannddaarrddss,,••  ddeetteerrmmiinnee  

wwhheetthheerr  tthhee  rreegguullaattoorryy  ssttaannddaarrddss  aarree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  iinntteennddeedd  oobbjjeeccttiivveess,,  ssuucchh    aass  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  
eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd••  iimmpprroovvee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  ccaauussee  cchhaannggeess  oorr  iimmppaaccttss  iinn  
tthhee    eeccoossyysstteemm  iinn  wwhhiicchh  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraatteess..221100  

  
BB..  CCoommpplliiaannccee  MMoonniittoorriinngg  
TThhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  mmoonniittoorrss  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tteennuurree  rreeqquuiirreemmeennttss..  RReeggiioonnaall  ssttaaffff  wwiillll  eexxaammiinnee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ssiittee  bbyy  aaiirr  ttoo  eennssuurree  ddiilliiggeenntt  
uussee,,  tthhaatt  tthhee  ffaarrmm  iiss  iinn  tthhee  ccoorrrreecctt  llooccaattiioonn,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  ffaarrmm  ccoonnffoorrmmss  wwiitthh  iittss  aapppprroovveedd  AAqquuaaccuullttuurree  
DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ffoorr  llaayyoouutt  aanndd  tthhee  nnuummbbeerrss  ooff  nneett--ccaaggeess..  TToo  ccoonnffiirrmm  tthhee  aaccttuuaall  uussee  ooff  tthhee  ssiittee,,  pphhoottooggrraapphhss  
ooff  tthhee  ssiittee  aarree  ppllaacceedd  iinn  tthhee  ffiillee  ffoorr  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm..  WWhhiillee  ssttaaffff  aatttteemmpptt  ttoo  iinnssppeecctt  eeaacchh  ssiittee  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss,,  
dduuee  ttoo  bbuuddggeett  ccoonnssttrraaiinnttss  ssoommee  ssiitteess  aarree  iinnssppeecctteedd  oonnllyy  eevveerryy  ttwwoo  ttoo  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall  FFiisshheerriieess  BBrraanncchh  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  mmoonniittoorrss  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iissssuueedd  ttoo  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  
AAcctt..  IInnssppeeccttoorrss  ffrroomm  tthhiiss  mmiinniissttrryy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  aallll  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  
RReegguullaattiioonn  aanndd  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eeaacchh  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iissssuueedd..  

IInnssppeeccttoorrss  ffrroomm  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  vviissiitt  eeaacchh  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ggeenneerraallllyy  ttwwiiccee  aa  yyeeaarr  ttoo  
cchheecckk  tthhaatt  tthhee  ssppeecciieess  rraaiisseedd,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaaggeess,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiisshh  aanndd  ootthheerr  lliicceennccee  ccoonnddiittiioonnss  ccoommppllyy  
wwiitthh  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iissssuueedd  ttoo  tthhaatt  ffaarrmm..  DDuurriinngg  tthhee  ssiittee  vviissiitt  tthheeyy  aallssoo  rreevviieeww  rreeccoorrddss  ooff  ddrruugg  uussee  aanndd  
mmoorrttaalliittyy  ddiissppoossaall..  AAnnyy  ccoonncceerrnnss  rreeggaarrddiinngg  ffiisshh  hheeaalltthh  oorr  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssiittee  aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  
ooff  tthhee  ffiinnffiisshh  bbiioollooggiisstt,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  ffiisshh  hheeaalltthh  vveetteerriinnaarriiaann  oorr  aannootthheerr  aapppprroopprriiaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy..  

TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  aallssoo  ccoonndduuccttss  aa  ffiisshh  hheeaalltthh  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm..  TThhee  pprroovviinncciiaall  
ffiisshh  hheeaalltthh  vveetteerriinnaarriiaann  aanndd  tthhee  ffiinnffiisshh  bbiioollooggiisstt  vviissiitt  eeaacchh  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  yyeeaarr..  

DDuuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  hhuummaann  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  wwiitthhiinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  
iinnssppeeccttiioonn  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ffoorr  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ppeerrmmiittss  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  
WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  ooccccuurrss  oonnllyy  oonn  aa  ppeerriiooddiicc  bbaassiiss,,  aass  iinnffrreeqquueennttllyy  aass  oonnccee  ppeerr  yyeeaarr..  TThheerree  iiss  nnoo  rreegguullaarr  
sscchheedduullee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  ccoommpplliiaannccee  mmoonniittoorriinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss    

  
  
wwhhiicchh  aarree  eexxeemmpptteedd  uunnddeerr  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn  ffrroomm  oobbttaaiinniinngg  aa  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  

ppeerrmmiitt..  IInn  tthheessee  ccaasseess  ccoommpplliiaannccee  mmoonniittoorriinngg  ooccccuurrss  eevveenn  lleessss  ffrreeqquueennttllyy  tthhaann  oonn  ssiitteess  tthhaatt  ddoo  hhaavvee  aa  ppeerrmmiitt  
aanndd  mmaayy  nnoott  ttaakkee  ppllaaccee  eevveenn  oonnccee  ppeerr  yyeeaarr..  

IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  nnoonnccoommpplliiaannccee  wwiitthh  iittss  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt  oorr  wwiitthh  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn,,  tthhee  ffaarrmm  ccoouulldd  bbee  lliisstteedd  oonn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
PPrrootteeccttiioonn  NNoonnccoommpplliiaannccee  RReeppoorrtt..  TThhiiss  RReeppoorrtt  iiss  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  pprroovviinnccee  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss  iiddeennttiiffyyiinngg  
ooppeerraattiioonnss  wwhhoossee  ccoommpplliiaannccee  rreeccoorrdd  dduurriinngg  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ppeerriioodd  wwaass  ooff  ccoonncceerrnn  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss..  TThhee  ooppeerraattiioonnss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  RReeppoorrtt  aarree  tthhoossee  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiittss,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  iinnssttrruummeennttss..  

  
CC..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  EEffffeeccttss  MMoonniittoorriinngg  
IInn  11998888,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  ddeevveellooppeedd  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmss..221111  

TThhrreeee  lleevveellss  ooff  mmaannddaattoorryy  mmoonniittoorriinngg  wweerree  eessttaabblliisshheedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  aannnnuuaall  ffeeeedd  uusseedd  bbyy  eeaacchh  ffaarrmm..  EEaacchh  
ccaatteeggoorryy  ttrriiggggeerreedd  ddiiffffeerreenntt  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  FFaarrmmss  uussiinngg  llaarrggeerr  qquuaannttiittiieess  ooff  ffeeeedd  rreeqquuiirreedd  mmoorree  



eexxtteennssiivvee  mmoonniittoorriinngg  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  wwaatteerr  qquuaalliittyy  aanndd  bbeenntthhiicc  iimmppaaccttss  aarree  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
aammoouunntt  ooff  ffeeeedd  uusseedd  bbyy  tthhee  ffaarrmmss..221122  TThhee  tthhrreeee  lleevveellss  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddeedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  
wweerree  

    SScchheedduullee  AA::  uussiinngg  lleessss  tthhaann  112200  ttoonnnneess  ooff  ffeeeedd  aannnnuuaallllyy,,  SScchheedduullee  BB::  uussiinngg  bbeettwweeeenn  112200  aanndd  663300  
ttoonnnneess  ooff  ffeeeedd  aannnnuuaallllyy,,  aanndd  SScchheedduullee  CC::  uussiinngg  oovveerr  663300  ttoonnnneess  ooff  ffeeeedd  aannnnuuaallllyy..  

TThhee  llaatttteerr  ccaatteeggoorryy  ooff  ffaacciilliittyy  wwoouulldd  rreeqquuiirree  aa  ppeerrmmiitt  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt..  AA  ttyyppiiccaall  
ppeerrmmiitt221133  wwoouulldd  iinncclluuddee  aa  pprroovviissiioonn  tthhaatt  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  mmuusstt  mmoonniittoorr  tthhee  rreecceeiivviinngg  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  
mmaaiinnttaaiinn  mmaatteerriiaallss  aaccccoouunnttiinngg,,  ffiisshh  pprroodduuccttiioonn,,  wwaassttee  hhaannddlliinngg  rreeccoorrddss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  ddeessccrriibbeedd  bbyy  
SScchheedduullee  CC  iinn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMoonniittoorriinngg  PPrrooggrraamm  ffoorr  MMaarriinnee  FFiisshh  FFaarrmmss..  AA  ffaacciilliittyy  ooppeerraattiinngg  uunnddeerr  tthhee  
ffiirrsstt  oorr  sseeccoonndd  ccaatteeggoorryy  wwoouulldd  bbee  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ppeerrmmiitt,,  pprroovviiddeedd  iitt  mmeett  tthhee  ootthheerr  
rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  oouutt  iinn  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  WWaassttee  CCoonnttrrooll  RReegguullaattiioonn  aass  lliisstteedd  aabboovvee..  

TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  rreecceeiivveess  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ffiisshh  
ffaarrmmss  oonn  aa  ffoorrmm  ccaalllleedd  aa  DDaattaaffoorrmm  II..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  oonn  aa  qquuaarrtteerrllyy  bbaassiiss..  LLiisstteedd  
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DD..  RReessiidduuee  MMoonniittoorriinngg  
AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ooff  UUnnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeennttss  pprroovviiddeess  

tthhaatt  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  mmoonniittoorr  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttss  ffoorr  aannttiibbiioottiicc  rreessiidduueess,,  ttooxxiicc  mmaatteerriiaallss  aanndd  ootthheerr  
aaddddiittiivveess  oorr  ccoonnttaammiinnaannttss  iiff  tthhee  pprroodduuccttss  aarree  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn..  TThheerreeffoorree,,  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  rreeaaddyy  ffoorr  
mmaarrkkeett  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tteessttiinngg  bbyy  tthhee  CCaannaaddiiaann  FFoooodd  IInnssppeeccttiioonn  AAggeennccyy  ffoorr  uunnaacccceeppttaabbllee  rreessiidduueess  ooff  tthheessee  
ssuubbssttaanncceess..  

  
  
  
  
  



XXIIII..  RREEPPOORRTTIINNGG  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
SSaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppoorrtt  aa  vvaarriieettyy  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  

aaggeenncciieess,,  iinncclluuddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  
  ••  eessccaappeedd  ffiisshh,,••  uussee  ooff  tthheerraappeeuuttiiccss,,••  kkiilllliinngg  ooff  mmaarriinnee  mmaammmmaallss,,••  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ootthheerr  mmoonniittoorriinngg,,  

aanndd••  pprroodduuccttiioonn..  
FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  rreeqquuiirreess  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduucceerrss  ttoo  pprroovviiddee  aannnnuuaall  

aaqquuaaccuullttuurree  ssttaattiissttiiccaall  rreeppoorrttss  wwhhiicchh  iinnddiiccaattee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffiisshh  ssttoocckkeedd,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffiisshh  hhaarrvveesstteedd  aanndd  ssaalleess  
bbyy  ssppeecciieess  dduurriinngg  tthhee  aannnnuuaall  rreeppoorrttiinngg  ppeerriioodd..  TThhee  mmiinniissttrryy  aallssoo  rreeqquuiirreess  ffiisshh  pprroocceessssoorrss  ttoo  pprroovviiddee  ccuullttuurreedd  
ffiinnffiisshh  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrttss  wwhhiicchh  iinnddiiccaattee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffiisshh  pprroocceesssseedd  dduurriinngg  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  rreeppoorrttiinngg  ppeerriioodd  aass  
wweellll  aass  tthhee  llooccaattiioonnss  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  ffiisshh  wweerree  ddeelliivveerreedd  ffoorr  pprroocceessssiinngg..  

WWhhiillee  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  sshhaarreedd  bbeettwweeeenn  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess,,  tthheerree  aarree  oonnllyy  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss  
ttoo  rroouuttiinneellyy  rreeppoorrtt  ddaattaa  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthhoouutt  aa  rreeqquueesstt..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  aannnnuuaall  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  SSeeaaffoooodd  
IInndduussttrryy  YYeeaarr  iinn  RReevviieeww221188  pprroovviiddeess  aaggggrreeggaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  aanndd  
eemmppllooyymmeenntt..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt..  OOtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  
iiss  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  ssoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  ttoo  bbee  ccoonnffiiddeennttiiaall  bbuussiinneessss  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  
ppuubblliicc..  

IInnffoorrmmaattiioonn  hheelldd  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  iiss  ssuubbjjeecctt,,  aatt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell,,  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcccceessss  ttoo  
IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt..221199  IInnffoorrmmaattiioonn  hheelldd  bbyy  pprroovviinncciiaall  aaggeenncciieess  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPrriivvaaccyy  AAcctt..222200  BBootthh  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  pprroovviinncciiaall  AAccttss  hhaavvee  aa  ggeenneerraall  rriigghhtt  ooff  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  
ggoovveerrnnmmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ffoolllloowweedd  bbyy  eexxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhoossee  rriigghhttss  ooff  aacccceessss..  EEaacchh  AAcctt  hhaass  aann  eexxcceeppttiioonn  bbaasseedd  oonn  
pprrootteeccttiinngg  bbuussiinneessss  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  iinntteerreessttss..  IIff  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy,,  iitt  
wwoouulldd  nnoott  bbee  rreelleeaasseedd  iiff  iitt  ffiitt  wwiitthhiinn  oonnee  ooff  tthhee  eexxcceeppttiioonnss,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  ddeeppeenndd  oonn  wwhheetthheerr  iitt  mmeett  tthhee  ssppeecciiffiicc  
rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  AAcctt..  AAss  wweellll,,  bbootthh  tthhee  ffeeddeerraall  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  AAccttss  hhaavvee  aa  pprroovviissiioonn  aalllloowwiinngg  
aann  eexxcceeppttiioonn  ttoo  bbee  oovveerrrriiddddeenn  iiff  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  

  
  
  
  
  
  
  



XXIIIIII..  PPEENNAALLTTIIEESS  aanndd  EENNFFOORRCCEEMMEENNTT  
TThhee  lleeggiissllaattiioonn  ggoovveerrnniinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinnccoorrppoorraatteess  aa  vvaarriieettyy  ooff  ppeennaallttiieess  ffoorr  vviioollaattiioonnss  aanndd  sseevveerraall  

mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  eennffoorrcciinngg  ssttaattuuttoorryy  pprroovviissiioonnss..  
IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  nnoott  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  iittss  tteennuurree,,  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  

tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  nnoottiiffiieess  tthhee  hhoollddeerr  ooff  tthhee  lliicceennccee  oorr  lleeaassee  aanndd  iiddeennttiiffiieess  tthhee  
ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  rreeccttiiffiieedd..  WWhheerree  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tteennuurree  aarree  nnoott  mmeett,,  tthhee  tteennuurree  mmaayy  bbee  ccaanncceelllleedd..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  BB..CC..  LLaannddss  AAqquuaaccuullttuurree  PPoolliiccyy,,  aa  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  cclleeaann--uupp  gguuaarraanntteeee  iiss  rreeqquuiirreedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  
ooff  iissssuuiinngg  aa  lleeaassee  oorr  lliicceennccee  ooff  ooccccuuppaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  LLaanndd  AAcctt  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm..  AA  mmiinniimmuumm  gguuaarraanntteeee  
ooff  $$11,,000000  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eeaacchh  tteennuurree..  HHoowweevveerr,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  hhaass  tthhee  
ddiissccrreettiioonn  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhaatt  aammoouunntt  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  llooccaall  ssiittee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittee  aanndd  tthhee  nnaattuurree  
ooff  tthhee  iimmpprroovveemmeennttss..  

IItt  iiss  aallssoo  ppoossssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  PPoolliiccyy  ffoorr  aa  bbllaannkkeett  gguuaarraanntteeee  ttoo  bbee  aarrrraannggeedd  wwhheerree  sseevveerraall  tteennuurreess  aarree  
hheelldd  bbyy  oonnee  ppaarrttyy  oorr  bbyy  aann  aaqquuaaccuullttuurree  aassssoocciiaattiioonn  oonn  bbeehhaallff  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..  

AA  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  oorr  rreevvookkeedd  bbyy  tthhee  
MMiinniisstteerr  iiff  tthhee  hhoollddeerr  vviioollaatteess  aa  pprroovviissiioonn  iinn  PPaarrtt  33  ooff  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  tthhee  rreegguullaattiioonnss  oorr  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  
lliicceennccee..  TThhiiss  iiss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aallll  ootthheerr  aavvaaiillaabbllee  ppeennaallttiieess..  BBeeffoorree  ssuussppeennddiinngg  oorr  rreevvookkiinngg  tthhee  lliicceennccee,,  tthhee  
MMiinniisstteerr  mmuusstt  ccoonndduucctt  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  hhoolldd  aa  hheeaarriinngg  iiff  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr..  TThhee  
MMiinniisstteerr  mmuusstt  pprreessiiddee  aatt  tthhee  hheeaarriinngg  aanndd  hhaass  tthhee  ssaammee  ppoowweerrss  aass  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  rreeggaarrddiinngg  wwiittnneesssseess  aanndd  
eevviiddeennccee..222211  IInn  aaddddiittiioonn,,  wwhheerree  aa  lliicceennccee  hhaass  bbeeeenn  rreevvookkeedd  oorr  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  vviioollaattiioonn  ooff  aa  pprroovviissiioonn  iinn  PPaarrtt  
33  ooff  tthhee  AAcctt,,  tthhee  rreegguullaattiioonnss  oorr  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  lliicceennccee,,  tthhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreeffuussee  ttoo  iissssuuee  aa  
lliicceennccee  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  ttoo  tthhaatt  lliicceennccee  hhoollddeerr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aallll  ootthheerr  aavvaaiillaabbllee  ppeennaallttiieess..222222  

TThhee  ppeennaallttyy  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt  ffoorr  ooppeerraattiinngg  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwiitthhoouutt  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iiss  aa  
ffiinnee  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  $$550000  aanndd  nnoott  mmoorree  tthhaann  $$1100,,000000..  TThhee  mmaaxxiimmuumm  ffiinnee  ffoorr  ootthheerr  vviioollaattiioonnss  ooff  PPaarrtt  33  ooff  tthhee  
pprroovviinncciiaall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  RReegguullaattiioonn  oorr  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iiss  $$22,,000000..  AAllssoo,,  
tthhee  AAcctt  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  ffaarrmmeedd  ffiisshh  ccoouulldd  bbee  sseeiizzeedd  bbyy  aa  pprroovviinncciiaall  ccoonnssttaabbllee  oorr  aann  iinnssppeeccttoorr  ooff  
ffiisshheerriieess  aafftteerr  aann  ooffffeennccee  hhaass  ooccccuurrrreedd..222233  

VViioollaattiioonnss  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  uunnddeerr  iitt  ccaann  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  
pprroosseeccuuttiioonn..  FFiinneess  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  aanndd  rreegguullaattiioonnss  vvaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ttyyppee  ooff  vviioollaattiioonn,,  uupp  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  
$$11,,000000,,000000..222244  TThhee  AAcctt  aallssoo  ccoonnttaaiinnss  pprroovviissiioonnss  aauutthhoorriizziinngg  ppoolllluuttiioonn  aabbaatteemmeenntt  oorrddeerrss  aanndd  ppoolllluuttiioonn  
pprreevveennttiioonn  oorrddeerrss..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ffeeww,,  iiff  aannyy,,  pprroosseeccuuttiioonnss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  TThhee  lliimmiitteedd  
rreessoouurrcceess  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  mmoonniittoorriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  mmaakkee  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aasssseessss  
wwhheetthheerr  tthhee  llaacckk  ooff  cchhaarrggeess  aanndd  pprroosseeccuuttiioonnss  iinnddiiccaatteess  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  rreegguullaattoorryy  ccoommpplliiaannccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
iinndduussttrryy  oorr  iinnaaddeeqquuaattee  mmoonniittoorriinngg  bbyy  rreegguullaattoorrss..  

  
  
  
  
IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wweerree  cchhaarrggeedd  oorr  pprroosseeccuutteedd,,  iitt  wwoouulldd  bbee  lliisstteedd  oonn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CChhaarrggeess  aanndd  PPeennaallttiieess  

RReeppoorrtt..  TThhiiss  RReeppoorrtt  iiss  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  pprroovviinnccee  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss  oouuttlliinniinngg  tthhee  cchhaarrggeess,,  ccoonnvviiccttiioonnss  aanndd  
ppeennaallttiieess  iimmppoosseedd  uunnddeerr  eennvviirroonnmmeennttaall  lleeggiissllaattiioonn  iinncclluuddiinngg  tthhee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt,,  tthhee  WWaatteerr  AAcctt,,  tthhee  
PPeessttiicciiddee  CCoonnttrrooll  AAcctt  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt..  

VViioollaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  pprroovviinncciiaall  HHeerriittaaggee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  AAcctt  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppeennaallttiieess  iinncclluuddiinngg  ffiinneess  ooff  uupp  ttoo  
$$5500,,000000  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaall  aanndd  uupp  ttoo  $$11,,000000,,000000  ffoorr  aa  ccoorrppoorraattiioonn..  

VViioollaattiioonnss  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  oorr  aalltteerraattiioonn  ooff  ffiisshh  hhaabbiittaatt  oorr  ffoorr  ddeeppoossiittiinngg  
ddeelleetteerriioouuss  ssuubbssttaanncceess  iinn  wwaatteerrss  ffrreeqquueenntteedd  bbyy  ffiisshh  ccaann  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  pprroosseeccuuttiioonn..  TThhee  mmaaxxiimmuumm  ffiinneess  iinn  
rreessppeecctt  ooff  tthheessee  pprroovviissiioonnss  rraannggee  ffrroomm  $$220000,,000000  ffoorr  aa  ffiirrsstt  ooffffeennccee  ttoo  $$11,,000000,,000000  oorr  tthhrreeee  yyeeaarrss’’  iimmpprriissoonnmmeenntt  



oorr  bbootthh  ffoorr  ssuubbsseeqquueenntt  ooffffeenncceess..  TThheerree  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aannyy  cchhaarrggeess  llaaiidd  oorr  pprroosseeccuuttiioonnss  aaggaaiinnsstt  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  vviioollaattiioonnss  ooff  tthheessee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt..222255  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
XXIIVV..  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  AASSSSEESSSSMMEENNTT  
AA..  FFeeddeerraall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
AA  ffeeddeerraall  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  CCaannaaddiiaann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  AAcctt222266  iiff  aa  

ffeeddeerraall  aauutthhoorriittyy,,  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhaatt  AAcctt,,  eexxeerrcciisseess  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  dduuttiieess,,  ppoowweerrss  oorr  ffuunnccttiioonnss  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  aa  pprroojjeecctt::  

  ••  pprrooppoosseess  tthhee  pprroojjeecctt;;••  ccoonnttrriibbuutteess  aannyy  ootthheerr  ffoorrmm  ooff  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt;;••  sseellllss,,  lleeaasseess  oorr  
ootthheerrwwiissee  ttrraannssffeerrss  ccoonnttrrooll  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  llaanndd  ttoo  eennaabbllee  tthhee  pprroojjeecctt  ttoo    bbee  ccaarrrriieedd  oouutt;;  oorr••
  eexxeerrcciisseess  aa  rreegguullaattoorryy  dduuttyy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  pprroojjeecctt,,  ssuucchh  aass  iissssuuiinngg  aa  ppeerrmmiitt  oorr  lliicceennccee,,  tthhaatt  iiss    iinncclluuddeedd  iinn  
tthhee  AAcctt’’ss  LLaaww  LLiisstt  rreegguullaattiioonn..  

AA  pprroojjeecctt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  eeiitthheerr  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  pphhyyssiiccaall  wwoorrkk  oorr  aannyy  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  nnoott  rreellaattiinngg  ttoo  
aa  pphhyyssiiccaall  wwoorrkk  tthhaatt  iiss  lliisstteedd  iinn  tthhee  AAcctt’’ss  IInncclluussiioonn  LLiisstt  rreegguullaattiioonn..  

AAnnyy  ssaallmmoonn  ffaarrmm  tthhaatt  rreeqquuiirreess  aapppprroovvaall  uunnddeerr  ppaarraaggrraapphh  55((11))((aa))  ooff  tthhee  NNaavviiggaabbllee  WWaatteerrss  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  wwiillll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  CCaannaaddiiaann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  AAcctt  aanndd  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  
aann  aapppprroovvaall  wwiillll  ttrriiggggeerr  aatt  lleeaasstt  aa  ssccrreeeenniinngg  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  ffoorr  ppootteennttiiaall  
eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss..  TThhiiss  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  ssttaatteess  tthhaatt  nnoo  wwoorrkk  iiss  ttoo  bbee  bbuuiilltt  oorr  ppllaacceedd  iinn,,  oonn,,  oovveerr,,  uunnddeerr,,  
tthhrroouugghh  oorr  aaccrroossss  aannyy  nnaavviiggaabbllee  wwaatteerr  uunnlleessss  tthhee  wwoorrkk,,  tthhee  ssiittee  aanndd  tthhee  ppllaannss  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  pprriioorr  ttoo  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn..222277  TThhee  aapppprroovvaall  pprroocceessss  rreeqquuiirreedd  
uunnddeerr  ppaarraaggrraapphh  55((11))((aa))  ooff  tthhee  NNaavviiggaabbllee  WWaatteerrss  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  iiss  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aa  rreegguullaattoorryy  dduuttyy..  

AA  nnuummbbeerr  ooff  pprroovviissiioonnss  ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCaannaaddiiaann  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
AAsssseessssmmeenntt  AAcctt’’ss  LLaaww  LLiisstt  rreegguullaattiioonn  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  aallssoo  ttrriiggggeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aa  ffeeddeerraall  eennvviirroonnmmeennttaall  
aasssseessssmmeenntt..  PPrroovviissiioonnss  ooff  tthhee  FFiisshheerriieess  AAcctt  tthhaatt  ccoouulldd  rreellaattee  ttoo  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattiioonnss  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  ssuubbsseeccttiioonn  3355((22))::  iissssuuiinngg  aann  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  hhaarrmmffuull  aalltteerraattiioonn,,  ddaammaaggee  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ffiisshh  hhaabbiittaatt;;  aanndd  
  ssuubbsseeccttiioonn  3377((22))::  oorrddeerriinngg  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oorr  rreessttrriiccttiioonnss  ttoo  wwoorrkkss  ttoo  pprreevveenntt  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ffiisshh  hhaabbiittaatt..  



NNoonnee  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt  hhaass  ttrriiggggeerreedd  aa  ffeeddeerraall  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  aa  ssaallmmoonn  
ffaarrmm  ttoo  ddaattee..  

  
  
  
  
  
BB..  PPrroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
TThhee  ppoossssiibbllee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  AAcctt222288  ttoo  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
OOffffiiccee..  IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  wwiillll  aappppllyy  ttoo  nneeww  aanndd  eexxppaannddiinngg  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  aanndd,,  iiff  ssoo,,  wwhheetthheerr  aallll  ffaarrmmss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  oorr  oonnllyy  tthhoossee  tthhaatt  eexxcceeeedd  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  tthhrreesshhoolldd  ssiizzee..  

TThhee  pprroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  AAcctt,,  bbrroouugghhtt  iinnttoo  ffoorrccee  iinn  11999944,,  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  iinntteeggrraatteedd  aasssseessssmmeenntt  
ooff  rreevviieewwaabbllee  pprroojjeeccttss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppllaannss  ffoorr  pprroossppeeccttiivvee  pprroojjeeccttss  wwiillll  pprreevveenntt  oorr  rreedduuccee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  
pprrooppoossaallss  dduurriinngg  ddeessiiggnn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ooppeerraattiioonn,,  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  aanndd  cclloossuurree..  

TThhee  ppuurrppoossee  sseeccttiioonn  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  AAcctt  sshhoouulldd::  
  ••  pprroommoottee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,••  pprroovviiddee  ffoorr  aa  tthhoorroouugghh  aanndd  iinntteeggrraatteedd  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall,,  

eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,    ccuullttuurraall,,  hheerriittaaggee  aanndd  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ooff  pprroojjeeccttss,,••  pprreevveenntt  oorr  mmiittiiggaattee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss,,••
  pprroovviiddee  aann  ooppeenn  rreevviieeww  pprroocceessss,,••  pprroovviiddee  ffoorr  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

FFoorr  tthhiiss  AAcctt  ttoo  aappppllyy  ttoo  aa  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt,,  iitt  mmuusstt  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  aa  rreevviieewwaabbllee  pprroojjeecctt  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  TThhee  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  RReevviieewwaabbllee  PPrroojjeeccttss  RReegguullaattiioonn  ssppeecciiffiieess  wwhhiicchh  pprroojjeeccttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  aarree  ssuubbjjeecctt  
ttoo  tthhee  AAcctt  bbyy  ddeeffiinniinngg  tthhee  ttyyppee  aanndd  ssiizzee  ooff  pprroojjeeccttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  rreevviieeww  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  IInn  
aaddddiittiioonn,,  iiff  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  RReegguullaattiioonn,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  
PPaarrkkss  mmaayy  ddeessiiggnnaattee  aa  pprroojjeecctt  aass  aa  rreevviieewwaabbllee  pprroojjeecctt222299  iiff  sshhee  oorr  hhee  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  

  ((aa))    tthhee  pprroojjeecctt  hhaass  oorr  mmaayy  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddvveerrssee  eeffffeecctt,,  aanndd  
  ((bb))    tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  iiss  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  
IIff  tthhee  AAcctt  aapppplliieess,,  aa  rreevviieewwaabbllee  pprroojjeecctt  mmaayy  uunnddeerrggoo  oonnee,,  ttwwoo  oorr  tthhrreeee  ssttaaggeess  iinn  tthhee  rreevviieeww  pprroocceessss::  tthhee  

AApppplliiccaattiioonn  pphhaassee,,  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  pphhaassee  aanndd  tthhee  PPuubblliicc  HHeeaarriinngg  pphhaassee..  NNoott  aallll  pprroojjeeccttss  pprroocceeeedd  tthhrroouugghh  
eeaacchh  ooff  tthheessee  pphhaasseess..  

IIff  aa  pprroojjeecctt  pprroocceeeeddss  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee,,  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ssttaaggee,,  sseeccttiioonn  2222  ooff  tthhee  AAcctt  pprroovviiddeess  aa  lliisstt  ooff  iissssuueess  
tthhaatt  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  aa  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  iissssuueess  ssuucchh  aass  

  ••  wwhhyy  tthhee  ssiittee  wwaass  cchhoosseenn  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  ssiitteess  ccoonnssiiddeerreedd,,••  tthhee  eexxiissttiinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  
aanndd  ootthheerr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd,,••  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss,,••  ppootteennttiiaall  
iimmppaaccttss  oonn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  aabboorriiggiinnaall  rriigghhttss,,••  hheeaalltthh  iissssuueess,,••  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  aacccciiddeennttss  wwiitthh  aaddvveerrssee  
eeffffeeccttss,,  aanndd••  ddaattaa  ttoo  aasssseessss  tthhee  pprroobbaabbllee  ccuummuullaattiivvee  eeffffeeccttss..  

  
AAtt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  eeaacchh  pphhaassee  ooff  tthhee  rreevviieeww,,  tthhee  pprroojjeecctt  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd,,  rreejjeecctteedd  oorr  sseenntt  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreevviieeww  

uunnttiill  tthhee  ffiinnaall  pphhaassee  iiss  ccoommpplleetteedd  aanndd  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  eeiitthheerr  aapppprroovveedd  oorr  rreejjeecctteedd..  
AA  pprroojjeecctt  ccoommmmiitttteeee,,  ccoommpprriissiinngg  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  FFiirrsstt  NNaattiioonnss,,  pprroovviiddeess  

aaddvviiccee,,  aannaallyysseess  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  pprroojjeeccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreevviieeww  pprroocceessss..  
IItt  iiss  aallssoo  ppoossssiibbllee  ffoorr  aa  ppuubblliicc  aaddvviissoorryy  ccoommmmiitttteeee  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  ttoo  aaddvviissee  aanndd  mmaakkee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  ccoommmmiitttteeee  oonn  mmaatttteerrss  ooff  ppuubblliicc  ccoonncceerrnn..  
EEvveerryy  aapppplliiccaattiioonn,,  ccoommmmeenntt,,  rreeppoorrtt  aanndd  ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  rreevviieeww  pprroocceessss  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  rreeggiissttrryy  iinn  tthhee  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  iinn  VViiccttoorriiaa,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerrss  oorr  CCaabbiinneett..  TThhee  
pprroojjeecctt  rreeggiissttrryy  pprroovviiddeess  tthhee  ppuubblliicc  wwiitthh  aacccceessss  ttoo  aallll  rreelleevvaanntt  pprroojjeecctt  ddooccuummeennttss..  KKeeyy  ddooccuummeennttss  ffrroomm  tthhee  



rreeggiissttrryy  wwiillll  aallssoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  llooccaattiioonnss  ssuucchh  aass  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicceess  oorr  ppuubblliicc  lliibbrraarriieess  iinn  ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  
mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ssppeecciiffiicc  pprroojjeeccttss..  

TThhrroouugghhoouutt  tthhee  rreevviieeww  pprroocceessss  tthhee  ppuubblliicc  hhaass  gguuaarraanntteeeedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ccoommmmeenntt  wwiitthhiinn  ttiimmeeffrraammeess  sseett  iinn  aa  
rreegguullaattiioonn..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  AAcctt  rreeqquuiirreess  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorr  ttoo  pprroovviiddee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc,,  iinnvviittiinngg  
ccoommmmeennttss,,  aatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppooiinnttss  iinn  tthhee  pprroocceessss::  

  ••  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn;;••  wwhheenn  tthhee  ddrraafftt  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aarree  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd;;••
  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt;;  aanndd••  wwhheenn  tthhee  ddrraafftt  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  iiss  bbeeiinngg  
pprreeppaarreedd..  

TThhee  AAcctt  aallssoo  eessttaabblliisshheess  aa  rroollee  ffoorr  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  iinn  ppuubblliicc  ccoonnssuullttaattiioonn..  IItt  rreeqquuiirreess  tthhee  
eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorr  ttoo  aasssseessss  tthhee  aapppplliiccaanntt’’ss  ppllaannss  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aalllloowwss  tthhee  OOffffiiccee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  
cceerrttaaiinn  ffuunnccttiioonnss  iittsseellff,,  aanndd  aauutthhoorriizzeess  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  oorr  oovveerrsseeee  tthhee  ppuubblliicc  
ccoonnssuullttaattiioonn  iiff  tthhee  aapppplliiccaanntt’’ss  eeffffoorrttss  aarree  nnoott  ssaattiissffaaccttoorryy..  

AAtt  tthhee  ooppttiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoonneenntt,,  rreevviieeww  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ppeerrmmiitt  aanndd  lliicceenncceess  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  ootthheerr  ssttaattuutteess  mmaayy  
ooccccuurr  ccoonnccuurrrreennttllyy  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  pprroojjeecctt  aapppprroovvaall  cceerrttiiffiiccaattee..  

TThhee  AAcctt  aallssoo  aalllloowwss  ffoorr  ccaatteeggoorryy  aasssseessssmmeennttss  ssoo  aa  wwhhoollee  ccaatteeggoorryy  ooff  rreevviieewwaabbllee  pprroojjeeccttss  ccoouulldd  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ddeevveellooppeedd  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aasssseessssmmeennttss  ooff  pprroojjeeccttss..  PPrrooppoonneennttss  wwoouulldd  bbee  
rreeqquuiirreedd  ttoo  iinncclluuddee  tthheessee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ccaatteeggoorryy  iinn  aapppplliiccaattiioonnss  
ffoorr  rreevviieeww  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  pprroojjeecctt..  



XXVV..  MMOORRAATTOORRIIUUMM  DDUURRIINNGG  AACCTTIIOONN  PPLLAANN  
IInn  AApprriill,,  11999955,,  tthhee  pprroovviinnccee  aannnnoouunncceedd  tthhee  AAccttiioonn  PPllaann  ffoorr  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree..  TThhee  AAccttiioonn  PPllaann  iinncclluuddeess  aa  

rreevviieeww  ooff  pprroovviinncciiaall  ffiinnffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieeww,,  uunnddeerr  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
AAsssseessssmmeenntt  AAcctt,,  ooff  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iissssuueess..  

TThhee  AAccttiioonn  PPllaann  aallssoo  ttrriiggggeerreedd  tthhee  ssuussppeennssiioonn  ooff  aapppprroovvaallss  ooff  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  
rreevviieeww  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt..  FFuurrtthheerr,,  iitt  sseett  uupp  aann  iinntteerraaggeennccyy  rreevviieeww  pprroocceessss  ttoo  ssccrreeeenn  
aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  rreeppllaacceemmeennttss  aanndd  aammeennddmmeennttss  ttoo  eexxiissttiinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmmss,,  iinnvvoollvviinngg  tthhee  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  
RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ccooaassttaall  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss..223300  

IInn  11999966,,  tthhee  pprroovviinnccee  eexxtteennddeedd  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  mmoorraattoorriiuumm  oonn  nneeww  tteennuurree  ddeecciissiioonnss  aanndd  mmaaddee  aaddddiittiioonnss  ttoo  tthhee  
tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee,,  aass  nnootteedd  bbeellooww..223311  

WWhhiillee  nnoo  ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  aapppprroovviinngg  oorr  rreejjeeccttiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  nneeww  tteennuurreess,,  
aapppplliiccaattiioonnss  aarree  bbeeiinngg  aacccceepptteedd  aanndd  hheelldd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss..  AApppplliiccaattiioonnss  aarree  nnoott  pprroocceesssseedd  bbeeyyoonndd  cchheecckkiinngg  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  aarreeaa..223322  AA  
lliisstt  ooff  ppeennddiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  nneeww  tteennuurreess  oonn  ffiillee  aatt  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aass  ooff  OOccttoobbeerr,,  11999966,,  iiss  aattttaacchheedd  aass  AAppppeennddiixx  II..  

DDuurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd,,  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  tteennuurree  hhoollddeerrss  mmaayy  aappppllyy  ttoo  rreeppllaaccee  tthheeiirr  eexxiissttiinngg  tteennuurreess  oorr  aappppllyy  ffoorr  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  aammeennddmmeennttss  ttoo  eexxiissttiinngg  tteennuurreess  aanndd  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceenncceess..  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aammeennddmmeennttss  aarree  
ddeeffiinneedd  aass  ffoolllloowwss::  

  ••  mmiinnoorr  bboouunnddaarryy  cchhaannggeess;;••  iinnccrreeaasseess  ttoo  pprroodduuccttiioonn  oonn  eexxiissttiinngg  ssiitteess  aanndd  aarreeaa  eexxppaannssiioonn  uunnddeerr  
eexxcceeppttiioonnaall    cciirrccuummssttaanncceess  oonnllyy;;••  eexxcchhaannggiinngg  oorr  ccaanncceelllliinngg  aann  eexxiissttiinngg  ssiittee  wwhheerree  tthheerree  aarree  eexxcceeppttiioonnaall  
eennvviirroonnmmeennttaall  oorr    ooppeerraattiioonnaall  ccoonncceerrnnss  aanndd  tthhee  eexxcchhaannggee  oorr  ccaanncceellllaattiioonn  ccaannnnoott  bbee  ppoossttppoonneedd  uunnttiill  
ccoommpplleettiioonn    ooff  tthhee  ffiisshh  ffaarrmm  rreevviieeww;;••  ppeenn  nnuummbbeerr  aanndd  ssiizzee  cchhaannggeess;;  aanndd••  ssppeecciieess  cchhaannggee..  

DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  aaqquuaaccuullttuurree  rreevviieeww,,  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt  oorr  aammeennddmmeenntt  ooff  eexxiissttiinngg  
tteennuurreess  mmuusstt  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aa  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..223333  EEaacchh  CCoommmmiitttteeee  iiss  
cchhaaiirreedd  bbyy  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  
LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  hhaass  mmeemmbbeerrss  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss::  

  
  
  
  
  ••  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  PPrrooggrraamm;;••  MMiinniissttrryy  ooff  

EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss,,  FFiisshheerriieess  PPrrooggrraamm;;••  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd,,  
LLiicceennssiinngg,,  IInnssppeeccttiioonn  aanndd  FFiieelldd  SSeerrvviicceess  SSeeccttiioonn;;••  MMiinniissttrryy  ooff  SSmmaallll  BBuussiinneessss,,  TToouurriissmm  aanndd  CCuullttuurree;;••
  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss;;  aanndd••  EEnnvviirroonnmmeenntt  CCaannaaddaa,,  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  SSeerrvviiccee..  

TThhee  rroollee  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  ttoo  rreevviieeww  aanndd  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aaggeennccyy  oonn  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  
rreeppllaacceemmeennttss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aammeennddmmeennttss  ttoo  eexxiissttiinngg  ssiitteess  aanndd  ffoorr  aammeennddmmeennttss  ttoo  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceenncceess  
aarriissiinngg  ffrroomm  cchhaannggeess  iinn  ssppeecciieess  oorr  iinn  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy..  FFiinnaall  ddeecciissiioonnss  rreesstt  wwiitthh  tthhee  aapppprroovviinngg  aaggeenncciieess..  
TThhee  CCoommmmiitttteeee  ssccrruuttiinniizzeess  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ppoossssiibbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss..  IItt  ccaann  rreeqquuiirree  aapppplliiccaannttss  
ttoo  ssuubbmmiitt  ssttuuddiieess  tthhaatt  ccoouulldd  iinncclluuddee  bbiioopphhyyssiiccaall  aasssseessssmmeennttss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aasssseessssmmeennttss,,  aanndd  ssttuuddiieess  
rreeppoorrttiinngg  oonn  ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss  oonn  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt,,  FFiirrsstt  NNaattiioonnss,,  ssppoorrtt  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerriieess..  TThhee  wwoorrkk  ooff  
tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  iinnvvoollvvee  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  iinndduussttrryy..  

IInn  tthhee  11999966  DDiirreeccttiivvee  tthhee  eexxiissttiinngg  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  wweerree  
ccoonnffiirrmmeedd  aanndd  eexxppaannddeedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  ••  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  FFiirrsstt  NNaattiioonn  iinnffrriinnggeemmeenntt  iissssuueess;;••  aacccceessss  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff    AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd  ffoorr  gguuiiddaannccee  wwhheenn  



rreeqquuiirreedd;;  aanndd••  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  pprroodduuccttiioonn  iinnccrreeaasseess  oonn  aa  ssiittee  bbyy  ssiittee  bbaassiiss,,  bbuutt  oonnllyy  oonn  tthhoossee  ssiitteess  wwhheerree  
  tthhee  iinnccrreeaassee  iiss  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ssuussttaaiinnaabbllee..  

TThhee  11999966  DDiirreeccttiivvee  aallssoo  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthhee  eexxiissttiinngg  RReeggiioonnaall  FFiisshh  FFaarrmm  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  VVaannccoouuvveerr  
IIssllaanndd  RReeggiioonn  mmeeeettss  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  tthhrreeee  rreeggiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  aaqquuaaccuullttuurree..  



XXVVII..  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  RREEGGUULLAATTOORRYY  IISSSSUUEESS  
AA  nnuummbbeerr  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  iissssuueess  hhaavvee  eemmeerrggeedd  dduurriinngg  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  rreegguullaattoorryy  

ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree..  SSoommee  ooff  tthhee  iissssuueess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  tthhrroouugghh  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  vvaarriioouuss  
ppaarrttiieess  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhiiss  ppaappeerr..  OOtthheerr  iissssuueess  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinnggss  
ooff  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee..  AAddddiittiioonnaall  iissssuueess  mmaayy  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  TTeeaamm  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  rreeppoorrttiinngg  oonn  tthheeiirr  wwoorrkk..  

TThhee  iissssuueess  aanndd  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  iinncclluuddee  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ((tthhiiss  iiss  nnoott  aann  eexxhhaauussttiivvee  lliisstt  aanndd  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  aallll  ooff  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  dduurriinngg  tthhee  rreevviieeww  wwhhiicchh  
aarree  bbeeiinngg  ttrraacckkeedd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee))::  

••  TThhee  lleevveell  ooff  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  MMiinniissttrriieess  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  aanndd  AAggrriiccuullttuurree,,  FFiisshheerriieess  aanndd  FFoooodd..  

••  TThhee  ppeerrcceeiivveedd  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk..  
••  TThhee  ddeessiirree  ffoorr  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  oorr  ssiinnggllee  wwiinnddooww  aapppprrooaacchh  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  oorr  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  ttoo  aacccceessss  tthhee  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk..  
••  TThhee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  iitt  ttaakkeess  ttoo  rreecceeiivvee  aallll  nneecceessssaarryy  aapppprroovvaallss  pprriioorr  ttoo  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm..  
••  TThhee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  iitt  ttaakkeess  ttoo  pprroocceessss  tteennuurree  rreenneewwaall  oorr  aammeennddmmeenntt  aapppplliiccaattiioonnss..  
••  TThhee  ddeessiirree  ffoorr  sseeccuurriittyy  ooff  tteennuurree..  
••  TThhee  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  ooff  rreecceeiivviinngg  tthhee  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonn  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aass  aann  aapppplliiccaattiioonn  

ffoorr  llaanndd  tteennuurree  rraatthheerr  tthhaann  hhaavviinngg  tthhee  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss  ooppeerraattee  aass  aa  pprroocceessss  
sseeppaarraattee  ffrroomm  tthhee  aapppprroovvaall  pprroocceessss  ffoorr  tteennuurree..  

••  TThhee  ddeeggrreeee  ooff  ssccrruuttiinnyy  ggiivveenn  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  
ffoorr  tteennuurree  oorr  ffoorr  ooppeerraattiinngg  lliicceenncceess..  

••  TThhee  nneeeedd  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  ddeecciissiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ssiittiinngg  pprroocceessss..  
••  TThhee  llaacckk  ooff  aa  ccoommpplleettee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  aatt  tthhee  ttiimmee  rreeppllaacceemmeenntt  tteennuurree  iiss  ccoonnssiiddeerreedd..  
••  WWhheetthheerr  FFiirrsstt  NNaattiioonnss  rreecceeiivvee  rreeffeerrrraallss  wwhheenn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  LLaannddss  RReeggiioonnss  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  PPaarrkkss  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  iissssuuiinngg  aa  rreeppllaacceemmeenntt  tteennuurree  ffoorr  aann  eexxiissttiinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmm..  
••  WWhheetthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ppoolliicciieess  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  eennffoorrcceeaabbllee  rreegguullaattoorryy  

ssttaannddaarrddss..  
••  WWhheetthheerr  gguuiiddeelliinneess  aarree  bbeeiinngg  ffoolllloowweedd,,  iinn  ppaarrtt  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess..  
••  WWhheetthheerr  rreegguullaattiioonnss  aarree  bbeeiinngg  eennffoorrcceedd,,  iinn  ppaarrtt  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess..  



••  TThhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  rraaiissiinngg  rreevveennuuee  tthhrroouugghh  tthhee  rreegguullaattoorryy  ssyysstteemm  ttoo  pprroovviiddee  rreessoouurrcceess  ffoorr  iimmpprroovveedd  mmoonniittoorriinngg  
aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  eexxiissttiinngg  ssttaannddaarrddss..  

••  TThhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  rreegguullaattoorryy  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  rreeqquuiirreess  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  eeccoossyysstteemm  hheeaalltthh  oorr  tthhee  oovveerraallll  
pprrootteeccttiioonn  ooff  eeccoollooggiiccaall  iinntteeggrriittyy..  

••  WWhheetthheerr  ccuurrrreenntt  rreegguullaattiioonnss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  wwoouulldd  bbee  aaddeeqquuaattee  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iiff  tthhee  iinndduussttrryy  wweerree  
ttoo  eexxppaanndd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  

••  TThhee  llaacckk  ooff  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ttrriiggggeerriinngg  aa  rreegguullaattoorryy  rreessppoonnssee  iiff  aann  iimmppaacctt  iiss  ddeetteecctteedd  tthhrroouugghh  aannaallyyssiiss  ooff  
mmoonniittoorriinngg  ddaattaa..  

••  TThhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  mmaannddaattoorryy  mmeeaassuurreess  ttoo  pprreevveenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss,,  ssuucchh  aass  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  
ffaalllloowwiinngg  ssiitteess..  

••  TThhee  ssyysstteemm  ooff  rreegguullaattiinngg  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ddiiffffeerreennttllyy  ffoorr  ccllaasssseess  ooff  ffaarrmmss  uussiinngg  ddiiffffeerreenntt  aammoouunnttss  ooff  ffeeeedd..  
••  TThhee  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  LLaannddss  aanndd  

PPaarrkkss,,  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  bbeeccoommee  mmoorree  sseerriioouuss  ffoolllloowwiinngg  rreecceenntt  pprroovviinncciiaall  bbuuddggeett  ccuuttss..  
••  PPuubblliicc  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  iissssuueess  ssuucchh  aass  ••  pprreesseennccee  aanndd  ttyyppee  ooff  ddiisseeaassee,,  ••  uussee  

ooff  tthheerraappeeuuttiiccss  aanndd  ootthheerr  cchheemmiiccaallss,,  ••  ttrraannssppoorrtt  ooff  ffiisshh,,  ••  mmoonniittoorriinngg  ddaattaa,,  ••
  ccoommpplliiaannccee  rreeppoorrttiinngg,,  aanndd  ••  eessccaappeess  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh..  

••  TThhee  ppoossssiibbllee  llaabbeelllliinngg  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  pprroodduuccttss..  
••  TThhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ffoorrmmaalliizzee  ppuubblliicc  iinnppuutt  iinn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aatt  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  pprroocceessss  aanndd  

ffoorr  cceerrttaaiinn  oonnggooiinngg  ooppeerraattiinngg  mmaatttteerrss..  
••  TThhee  nneeeedd  ttoo  ccllaarriiffyy  aanndd  iimmpprroovvee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnvvoollvveemmeenntt..  
••  TThhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ddeevveellooppiinngg  aaddddiittiioonnaall  ddiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn  mmeecchhaanniissmmss..  
••  TThhee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  pprroovviissiioonnss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  nnooiissee..  
••  AA  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  mmaannddaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ttrraaiinniinngg  oorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  ssttaaffff  oonn  ssaallmmoonn  ffaarrmmss..  
TThheessee  aanndd  ootthheerr  iissssuueess  mmaayy  bbee  aasssseesssseedd  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ooppttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  ppoossssiibbllee  cchhaannggeess  

ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk..  
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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  rreeppoorrtt  iiss  aann  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ccuurrrreennttllyy  iinn  eeffffeecctt  
iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  jjuurriissddiiccttiioonnss  iinn  wwhhiicchh  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  iinndduussttrryy..  TThhee  rreeppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  iinndduussttrryy  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  
tthhee  pprroovviinncciiaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee..  TThhee  rreeppoorrtt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  
tthhee  RReevviieeww  ttoo  ffaacciilliittaattee  ccoommppaarriinngg  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  eemmppllooyyeedd  iinn  ootthheerr  jjuurriissddiiccttiioonnss  ttoo  
tthhoossee  iinn  ppllaaccee  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  IItt  iiss  aallssoo  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  pprraaccttiicceess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aapppplliiccaattiioonn,,  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  ttoo  aaddddrreessss  ssoommee  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  
iiddeennttiiffiieedd  dduurriinngg  tthhee  RReevviieeww..  
TThhee  rreeppoorrtt  pprroovviiddeess  aa  ggeenneerraall  oouuttlliinnee  ooff  tthhee  rreegguullaattoorryy  rreeggiimmeess  iinn  ppllaaccee  iinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonnss  ccaannvvaasssseedd  ffoorr  tthhee  
rreeppoorrtt..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  nnoott  aann  eexxhhaauussttiivvee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  iinn  ppllaaccee  
iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonnss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhee  rreeppoorrtt..  
  
JJUURRIISSDDIICCTTIIOONNSS  IINNCCLLUUDDEEDD  
TThhee  rreeppoorrtt  eexxaammiinneess  tthhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  jjuurriissddiiccttiioonnss::  
  ••  NNoorrwwaayy••  SSccoottllaanndd••  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk••  WWaasshhiinnggttoonn••  AAllaasskkaa••  CChhiillee  
  
PPOOIINNTTSS  OOFF  CCOOMMPPAARRIISSOONN  
IInn  eeaacchh  ooff  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonnss  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  rreeppoorrtt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppooiinnttss  ooff  ccoommppaarriissoonn  aarree  ddiissccuusssseedd::  
  ••  DDeessccrriippttiioonn  ooff  IInndduussttrryy••  LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
  ••  SSiittiinngg  
  ••  OOppeerraattiinngg  LLiicceennccee  
  ••  EEssccaappeedd  FFaarrmmeedd  FFiisshh  
  ••  DDiisseeaassee  
  ••  TThheerraappeeuuttaannttss  
  ••  TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
  ••  IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  
  ••  WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess  
  ••  MMoonniittoorriinngg  aanndd  RReeppoorrttiinngg  



  ••  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
  ••  PPrreevveennttaattiivvee  MMeeaassuurreess  
  ••  PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  
  ••  EEnnffoorrcceemmeenntt  
IInn  ssoommee  ccaasseess  tthheerree  mmaayy  bbee  lliimmiitteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  oonnee  oorr  mmoorree  ppooiinnttss  ooff  ccoommppaarriissoonn  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  
jjuurriissddiiccttiioonn..  TThhiiss  mmaayy  iinnddiiccaattee  tthhee  llaacckk  ooff  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreegguullaattoorryy  mmeecchhaanniissmm  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  iinn  tthhaatt  
jjuurriissddiiccttiioonn,,  tthhee  iissssuuee  nnoott  bbeeiinngg  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonncceerrnn,,  oorr  aa  llaacckk  ooff  aavvaaiillaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn..  IInn  ootthheerr  ccaasseess  wwhheerree  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  aapppprrooaacchh  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  jjuurriissddiiccttiioonn  ooffffeerrss  aa  nneeww  oorr  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchh,,  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  iinn  tthhiiss  
rreeppoorrtt  mmaayy  bbee  mmoorree  ddeettaaiilleedd..  



IIII..  NNOORRWWAAYY  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  IInndduussttrryy  
NNoorrwwaayy  pprroodduucceess  aallmmoosstt  5500%%  ooff  ttoottaall  wwoorrlldd  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  IInn  11997711,,  pprroodduuccttiioonn  wwaass  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  660000  ttoonnnneess..  PPrroodduuccttiioonn  hhaass  iinnccrreeaasseedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ssiinnccee  tthhaatt  ttiimmee,,  rreeaacchhiinngg  221155,,000000  ttoonnnneess  ooff  
AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iinn  11999944..  IItt  wwaass  eessttiimmaatteedd  aatt  333300,,000000  ttoonnnneess  iinn  11999955..  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iiss  tthhee  ddoommiinnaanntt  ssppeecciieess..  
AApppprrooxxiimmaatteellyy  9955  ppeerr  cceenntt  ooff  NNoorrwwaayy’’ss  ffaarrmmeedd  ffiisshh  pprroodduuccttiioonn  iiss  eexxppoorrtteedd..  
NNoorrwwaayy  hhaass  aa  lloonngg  aanndd  pprrootteecctteedd  ccooaassttlliinnee  wwiitthh  ccooaassttaall  wwaatteerr  tteemmppeerraattuurreess  ffaavvoouurraabbllee  ttoo  ggrroowwiinngg  ssaallmmoonn  dduuee  ttoo  
tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  GGuullff  SSttrreeaamm..  AAllmmoosstt  9999  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooccccuurrss  iinn  sseeaa  wwaatteerr  eennvviirroonnmmeennttss..  TThhee  mmaaiinn  
ffaarrmmiinngg  ssyysstteemm  eemmppllooyyss  ooppeenn  ffiisshh  ccaaggeess..  
RRaappiidd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  pprroobblleemmss  ssuucchh  aass  uunnaacccceeppttaabbllee  lleevveellss  ooff  ppoolllluuttiioonn  aanndd  hheeaalltthh  
pprroobblleemmss  iinn  tthhee  ffiisshh,,  lleedd  ttoo  rreegguullaattoorryy  rreessppoonnsseess,,  iinnccrreeaasseedd  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  aa  pprreevveennttaattiivvee  
mmeeddiicciinnee  aapppprrooaacchh..  TThhee  ccuurrrreenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss  ooff  ttoopp  pprriioorriittyy  aarree  rreeppoorrtteedd  ttoo  bbee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  
eessccaappeedd  ffiisshh,,  tthhee  sspprreeaadd  ooff  ddiisseeaassee  aanndd  tthhee  uussee  ooff  ssppaaccee..11  
LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
TThhee  llaawwss,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ppoolliicciieess  ggoovveerrnniinngg  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  NNoorrwwaayy  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  ffoouurr  ddiiffffeerreenntt  
mmiinniissttrriieess::  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiisshheerriieess,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  LLaabboouurr..  
TThhee  AAcctt  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  BBrreeeeddiinngg  ooff  FFiisshh,,  SShheellllffiisshh  EEttcc..  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  uunnddeerr  iitt  rreegguullaattee  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  
ttoo  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  aanndd  eessttaabblliisshh  aa  lliicceennssiinngg  rreeggiimmee  ffoorr  tthhee  iinndduussttrryy..  TThhee  AAcctt  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
FFiisshheerriieess..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  AAcctt  iiss  ““ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  tthhee  bbaallaanncceedd  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ffiisshh--
bbrreeeeddiinngg  iinndduussttrryy  ttoo  hheellpp  iitt  bbeeccoommee  aa  pprrooffiittaabbllee  aanndd  vviiaabbllee  iinndduussttrryy..””22  
TThhee  AAcctt  ssttaatteess  tthhaatt  aa  lliicceennccee  wwiillll  nnoott  bbee  ggrraanntteedd  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  
  ••  wwiillll  ccaauussee  tthhee  rriisskk  ooff  tthhee  sspprreeaadd  ooff  ddiisseeaassee  aammoonngg  ffiisshh  oorr  sshheellllffiisshh,,••  wwiillll  ccaauussee  tthhee  rriisskk  ooff  

ppoolllluuttiioonn,,  oorr••  hhaass  aa  llooccaattiioonn  wwhhiicchh  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  llaawwffuull  ttrraaffffiicc  
  oorr  ootthheerr  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa..33  

TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  ggoovveerrnn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  
ffiisshh  ffaarrmmss,,  iinncclluuddiinngg  pprroovviissiioonnss  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  pprroovviiddee  tthhaatt  aa  ““ffiisshh  ffaarrmm  sshhaallll  bbee  
eessttaabblliisshheedd  aanndd  ooppeerraatteedd  iinn  aa  tteecchhnniiccaallllyy,,  bbiioollooggiiccaallllyy  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaallllyy    

  
  
  
aacccceeppttaabbllee  mmaannnneerr..””44  TThheessee  rreegguullaattiioonnss  wweerree  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  AAcctt  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  BBrreeeeddiinngg  ooff  
FFiisshh,,  SShheellllffiisshh  EEttcc..  aanndd  tthhee  AAcctt  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  SSuuppeerrvviissiioonn  ooff  FFeeeeddiinngg  SSttuuffff  aanndd  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  
ooff  FFiisshheerriieess..  
TThhee  IInntteerriimm  FFiisshh  DDiisseeaasseess  AAcctt  aanndd  rreellaatteedd  rreegguullaattiioonnss  ddeeaall  eexxtteennssiivveellyy  wwiitthh  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  ddiisseeaassee,,  ddiisseeaassee  
ccoonnttrrooll,,  tthhee  uussee  ooff  mmeeddiicciinneess  aanndd  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd,,  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ootthheerr  mmaatttteerrss..  TThhiiss  AAcctt  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  
tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VVeetteerriinnaarryy  SSeerrvviicceess..  
TThhee  NNoorrwweeggiiaann  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  AAuutthhoorriittyy,,  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  iissssuueess  ppeerrmmiittss  uunnddeerr  TThhee  PPoolllluuttiioonn  
CCoonnttrrooll  AAcctt  ggoovveerrnniinngg  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee..  
TThhee  PPllaannnniinngg  aanndd  BBuuiillddiinngg  AAcctt  rreegguullaatteess  ssiittiinngg  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ppllaannnniinngg  aanndd  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  
tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  LLaabboouurr..  
SSiittiinngg  
LLEENNKKAA  ((NNaattiioonnwwiiddee  AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  SSuuiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoorrwweeggiiaann  CCooaassttaall  ZZoonnee  aanndd  RRiivveerrss  ffoorr  AAqquuaaccuullttuurree))  
wwaass  eessttaabblliisshheedd  dduurriinngg  11998877--9900  ttoo  ddeevveelloopp  aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  aalloonngg  tthhee  ccooaasstt  aanndd  ttoo  



pprroovviiddee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ssyysstteemmaattiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  iinndduussttrryy..  IItt  wwaass  aa  ccooooppeerraattiivvee  pprroojjeecctt  iinnvvoollvviinngg  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  FFiisshheerriieess,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt..55  
TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  LLEENNKKAA  pprrooggrraamm  aarree  ttoo  
••  eennssuurree  tthhee  bbaallaanncceedd  aanndd  oorrddeerrllyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy,,  aanndd  
••  pprroovviiddee  ttoooollss  ffoorr  ppllaannnniinngg  aatt  tthhee  ccoouunnttyy  aanndd  llooccaall  lleevveell  ttoo  ffooccuuss  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  ttoo  tthhee  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  

aarreeaass  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt’’ss  nnaattuurraall  hhoollddiinngg  ccaappaacciittyy  aanndd  wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ootthheerr  
uusseerrss’’  iinntteerreessttss..  

TThhee  ssiittiinngg  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  aapppplliieedd  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
••  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  iiss  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  iinn  ssaalltt  wwaatteerr  wwiitthh  ggoooodd  wwaatteerr  eexxcchhaannggee  aanndd  wwhheerree  tthheerree  aarree  nnoo  

pprroobblleemmss  oorr  tteennddeenncciieess  ttoowwaarrdd  eeuuttrroopphhiiccaattiioonn,,  rreedduucceedd  ooxxyyggeenn  ccoonncceennttrraattiioonn  oorr  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  sseeddiimmeennttss  
uunnddeerr  ccuullttuurree  ssyysstteemmss;;  

••  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  iinn  ffrreesshhwwaatteerr  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd;;  aanndd  
••  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  cclloossee  ttoo  rriivveerrss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwiilldd  ssaallmmoonn  ppooppuullaattiioonnss  iiss  pprroohhiibbiitteedd..  
AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  LLEENNKKAA  pprrooggrraamm,,  aa  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  aasssseessssiinngg  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  mmaarriinnee  aarreeaass  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  wwaass  
ddeevveellooppeedd..  AAss  wweellll,,  aa  pprroocceedduurree  ffoorr  eessttiimmaattiinngg  tthhee  ggrroossss  aavvaaiillaabbllee  ccaappaacciittyy  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttiioonn  iinn  LLEENNKKAA  
zzoonneess  wwaass  ddeevveellooppeedd  ttoo  aallllooww  pprroodduuccttiioonn  ffiigguurreess  ffoorr  eeaacchh  zzoonnee  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd..  
  
  
  
  
TThhee  mmaaiinn  sstteeppss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccaappaacciittyy  aasssseessssmmeenntt  wweerree::  
  ••  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerrmmiissssiibbllee  oorrggaanniicc  llooaaddiinngg  ooff  tthhee  wwaatteerr  bbooddyy  ooff  tthhee    mmaarriinnee  aarreeaa,,  

aanndd••  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ssppaaccee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aarrrriivveedd  aatt  bbyy  ssuubbttrraaccttiinngg    aallll  
uunnssuuiittaabbllee  aarreeaass  aanndd  aallll  aarreeaass  aallrreeaaddyy  ooccccuuppiieedd  ffrroomm  tthhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  tthhee  zzoonnee..  

TThhee  LLEENNKKAA  mmeetthhoodd  wwaass  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  ppllaannnneerrss  wwiitthh  aa  rroouugghh  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  
pprroodduuccttiioonn  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  aattttaaiinneedd  iinn  aa  ggiivveenn  aarreeaa  wwiitthhoouutt  rriisskkiinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn  aanndd  eennssuurriinngg  hheeaalltthhyy  
ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ffiisshh  iinn  tthhee  ppeennss..  IItt  aallssoo  wwaass  iinntteennddeedd  ttoo  sseett  oouutt  aa  pprroocceedduurree  ffoorr  eelliimmiinnaattiinngg  ccoonnfflliiccttss  bbeettwweeeenn  
ffiisshh  ffaarrmmiinngg  aanndd  ootthheerr  iinntteerreessttss..  
LLEENNKKAA  iiss  nnoott  aa  ccooaassttaall  zzoonnee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  iinn  iittsseellff,,  bbuutt  rraatthheerr  iiss  aa  ppllaannnniinngg  ttooooll  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
bbaassee  oonn  aaqquuaattiicc  ccaappaacciittyy  ttoo  aaiidd  iinn  ppllaannnniinngg..  
TThhee  ssccooppee  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  aanndd  BBuuiillddiinngg  AAcctt  hhaass  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  sseeaa,,  ssoo  mmuunniicciippaalliittiieess  hhaavvee  bbeegguunn  ttoo  
ddeevveelloopp  ppllaannss  ffoorr  ccooaassttaall  zzoonneess  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  lliicceenncceess  aarree  nnooww  sseenntt  ttoo  tthhee  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  LLaabboouurr  
AAuutthhoorriittyy  ffoorr  rreevviieeww..  
SSppaacciinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  ••  tthhee  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  eeaacchh  ffiisshh  ffaarrmm  iiss  ttoo  bbee  aatt  lleeaasstt  11  kkmm;;••  tthhee  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  aa  ssaallmmoonn  ggrrooww--

oouutt  ffaarrmm  iinn  sseeaa  aanndd  aa  bbrrooooddssttoocckk  ffaarrmm  iiss  ttoo  bbee  aatt    lleeaasstt  33  kkmm..  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  rreellooccaattiioonn  oorr  cclloossuurree  ooff  aann  iinnssttaallllaattiioonn,,  tthhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  
aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  eessttaabblliisshh  aa  dduuttyy  oonn  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  aallll  
rreeffuussee  iiss  rreemmoovveedd  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss..  
OOppeerraattiinngg  LLiicceennccee  
TThhee  AAcctt  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  BBrreeeeddiinngg  ooff  FFiisshh,,  SShheellllffiisshh  EEttcc..  eessttaabblliisshheess  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  aallll  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  mmuusstt  
oobbttaaiinn  aa  lliicceennccee  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  ttoo  ooppeerraattee..  TThhee  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  aa  lliicceennccee  iiss  ggrraanntteedd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  llooccaattiioonn  aanndd  
ssiizzee  ooff  ooppeerraattiioonn..  TThhee  lliicceennccee  aallssoo  aauutthhoorriizzeess  tthhee  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh  tthhaatt  mmaayy  bbee  rraaiisseedd..  IIff  tthheerree  aarree  cchhaannggeess  iinn  tthheessee  
lliicceennccee  ccoonnddiittiioonnss,,  aa  nneeww  lliicceennccee  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd..66  
AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  AAcctt  ccoonnttaaiinnss  aabbssoolluuttee  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  ddeessccrriibbee  tthhrreeee  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  lliicceenncceess  wwiillll  nnoott  bbee  
ggrraanntteedd,,  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  sspprreeaadd  ooff  ddiisseeaassee,,  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ootthheerr  iinntteerreessttss..  



TThhee  AAcctt  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiisshheerriieess  ttoo  ssttiippuullaattee  hhooww  mmaannyy  lliicceenncceess  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  
ffoorr  bbrreeeeddiinngg  ssaallmmoonn  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn,,  ttoo  iissssuuee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  lliicceenncceess,,  aanndd  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  rreeggiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  pprriioorriittyy..  IItt  aallssoo  ssttaatteess  tthhaatt,,  wwhheenn  lliicceenncceess  ttoo  bbrreeeedd  ssaallmmoonn  aarree  iissssuueedd,,  
ppaarrttiiccuullaarr  eemmpphhaassiiss  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  
  ••  tthhee  aaccttiivviittyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoowwaarrddss  aa  ppoossiittiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  ffoorr  tthhee  iinndduussttrryy;;••  llooccaall  

oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee;;  aanndd••  bbrreeeeddeerrss  ppoosssseessssiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee..77  

  
  
FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  AAcctt,,  tthhee  tteerrmm  bbrreeeeddiinngg  mmeeaannss  aallll  aaccttiivviittyy  wwhheerree  lliivvee  ffiisshh  aarree  ffeedd  aanndd  hhaannddlleedd  wwiitthh  aa  vviieeww  
ttoo  ccoonnssuummppttiioonn,,  ffeeeedd  pprroodduuccttiioonn,,  rreepprroodduuccttiioonn,,  rreelleeaassee,,  rreesseeaarrcchh  oorr  eedduuccaattiioonn..  
TThhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  FFiisshheerriieess  iissssuueess  tthhee  lliicceenncceess..  EEaacchh  ffaarrmm  iiss  ggiivveenn  aann  ooffffiicciiaall  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr  tthhaatt  iiss  uusseedd  ffoorr  
ppuurrppoosseess  ssuucchh  aass  eennssuurriinngg  tthhaatt  mmeeddiiccaattiioonn  iiss  uusseedd  oonnllyy  oonn  lliicceennsseedd  ffiisshh  ffaarrmmss..  
EEssccaappeedd  FFaarrmmeedd  FFiisshh  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  pprroovviiddee  tthhaatt  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  mmuusstt  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ffiisshh  ffaarrmm  iiss  ccoonnssttrruucctteedd,,  ooppeerraatteedd  aanndd  eeqquuiippppeedd  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  rriisskk  ooff  iitt  ffoouunnddeerriinngg  
oorr  ccaauussiinngg  ddaammaaggee  tthhaatt  ccoouulldd  aallllooww  tthhee  ffiisshh  ttoo  eessccaappee..  TThhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  iiss  aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  lliimmiitteedd  
bbuutt  rreegguullaarr  ffiisshhiinngg  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt,,  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  ppuurrppoosseess,,  aatt  aa  ddiissttaannccee  ooff  110000  mmeettrreess  ffrroomm  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ttoo  
ddeetteecctt  aannyy  eessccaappee  ooff  ffiisshh..  TThhee  RReegguullaattiioonnss  eessttaabblliisshh  aa  dduuttyy  ffoorr  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  ggiivvee  tthhee  rreeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  
FFiisshheerriieess  iimmmmeeddiiaattee  nnoottiiffiiccaattiioonn  iiff  ffiisshh  hhaavvee  eessccaappeedd  oorr  iiff  aann  eessccaappee  iiss  ssuussppeecctteedd..  
TThhee  AAcctt  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  BBrreeeeddiinngg  ooff  FFiisshh,,  SShheellllffiisshh  EEttcc..  eessttaabblliisshheess  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  rree--ccaattcchh  eessccaappeedd  
ffiisshh  ffoorr  uupp  ttoo  1144  ddaayyss  aafftteerr  eessccaappee..  IItt  aallssoo  pprroohhiibbiittss  aannyyoonnee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ffrroomm  rree--ccaattcchhiinngg  ffiisshh  
oouuttssiiddee  tthhee  nneett--ccaaggee  wwhheenn  tthheeyy  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  tthhee  ffaarrmm..  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  aadddd  ttoo  tthhee  rriigghhtt  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  AAcctt  aanndd  mmaakkee  iitt  aa  dduuttyy  ffoorr  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  
ffiisshh  wwhhiicchh  hhaavvee  eessccaappeedd  aarree  rree--ccaauugghhtt..  TThhiiss  dduuttyy  aapppplliieess  ttoo  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinniittyy  ooff  tthhee  ffaarrmm,,  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  sseeaa  
aarreeaa  uupp  ttoo  550000  mmeettrreess  ffrroomm  tthhee  ffaarrmm..  IItt  aapppplliieess  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhee  eessccaappee  iiss  ddiissccoovveerreedd..  IInn  
ssppeecciiaall  ccaasseess  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFiisshheerriieess  oorr  tthhee  DDiirreeccttoorr’’ss  ddeessiiggnnaattee  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  tthhee  dduuttyy  ttoo  rree--ccaattcchh  ffiisshh  
sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aa  llaarrggeerr  aarreeaa  oorr  mmaayy  ggrraanntt  ddiissppeennssaattiioonn  ffrroomm  tthhiiss  pprroovviissiioonn..88  
DDiisseeaassee  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VVeetteerriinnaarryy  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  iissssuueedd  TThhee  IInntteerriimm  FFiisshh  DDiisseeaasseess  AAcctt  aanndd  
OOtthheerr  RReegguullaattiioonnss  CCoonncceerrnniinngg  DDiisseeaasseess  iinn  AAqquuaattiicc  OOrrggaanniissmmss  ccoonnttaaiinniinngg  aa  lleennggtthhyy  sseett  ooff  rreegguullaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  
aaiimmeedd  aatt  ccoonnttrroolllliinngg  ffiisshh  ddiisseeaasseess,,  rreeppoorrttiinngg  ffiisshh  ddiisseeaasseess,,  tthhee  uussee  ooff  ffiisshh  mmeeddiicciinneess,,  ttrraannssppoorrtt  ooff  wwaassttee,,  
cceerrttiiffiiccaattiioonn  pprroovviissiioonnss  ffoorr  lliivvee  ssaallmmoonniiddss  aanndd  eeggggss,,  eessttaabblliisshhiinngg  zzoonneess,,  aanndd  tthhee  iimmppoorrtt  aanndd  eexxppoorrtt  ooff  aaqquuaattiicc  
oorrggaanniissmmss..  
TThhee  IInntteerriimm  FFiisshh  DDiisseeaasseess  AAcctt  pprroovviiddeess  tthhaatt  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  mmuusstt  iimmmmeeddiiaatteellyy  nnoottiiffyy  tthhee  ooffffiicciiaall  vveetteerriinnaarryy  
ooffffiicceerr  iiff  tthheerree  iiss  aannyy  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss  aarree  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  oorr  hhaavvee  ddiieedd  ooff  ddiisseeaasseess  ttoo  wwhhiicchh  
AAcctt  aapppplliieess..  TThhee  AAcctt  aallssoo  pprroohhiibbiittss  sseelllliinngg,,  ppuurrcchhaassiinngg,,  oorr  rreelleeaassiinngg  lliivvee  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss  iiff  iitt  iiss  cclleeaarr  oorr  tthheerree  iiss  
aa  rreeaassoonn  ttoo  ssuussppeecctt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  iinnffeecctteedd  wwiitthh  ddiisseeaasseess  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  AAcctt..  99  
AA  ffiisshh  ffaarrmmeerr  mmuusstt  oobbttaaiinn  aa  vveetteerriinnaarryy  hheeaalltthh  cceerrttiiffiiccaattee  ffoorr  ssmmoollttss  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  ppllaacceedd  iinnttoo  tthhee  sseeaa..  TThhee  
cceerrttiiffiiccaattee  ccoonnttaaiinnss  ddeeccllaarraattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaasseess..  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  pprroovviiddee  tthhaatt  tthhee  ffiisshh  ddeennssiittyy  ppeerr  
pprroodduuccttiioonn  uunniitt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  2255  kkgg  ppeerr  ccuubbiicc  mmeettrree..  TThhiiss  pprroovviissiioonn  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprreevveenntt  ssttrreessss  ttrriiggggeerriinngg  
iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaasseess..  
  
  
TThheerraappeeuuttaannttss  



TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  pprroovviiddee  tthhaatt  aallll  mmeeddiicciinnaall  pprroodduuccttss  
sshhaallll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  mmaannuuaallllyy  uunnlleessss  iitt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddiinngg  oorr  bbeetttteerr  ccoonnttrrooll  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  uussiinngg  
ootthheerr  mmeetthhooddss..1100  TThheeyy  aallssoo  pprroovviiddee  tthhaatt  mmeeddiicciinnaall  ttrreeaattmmeennttss  mmuusstt  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  uussiinngg  mmeetthhooddss  ttoo  pprreevveenntt  
iinnffiillttrraattiioonn  ttoo  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFiisshheerriieess  mmaayy  rreeqquuiirree  eeqquuiippmmeenntt  bbee  uusseedd  ttoo  rreeccoovveerr  
aannyy  rreemmaaiinniinngg  mmeeddiicciinnaall  pprroodduuccttss  tthhaatt  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  ddiisscchhaarrggee  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  aallssoo  rreeqquuiirree  nnoottiiffiiccaattiioonn  iinn  aa  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwhheerree  mmeeddiicciinnaall  pprroodduuccttss  aarree  uusseedd  iinn  ffiisshh  ffaarrmmss..  
TThhee  dduuttyy  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFiisshheerriieess  ssttaarrttss  wwhheenn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  bbeeggiinnss  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  wweeeekkss  
aafftteerr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  hhaass  ssttooppppeedd..  
DDrruuggss  ffoorr  ffiisshh  ttrreeaattmmeenntt  mmuusstt  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  aa  vveetteerriinnaarriiaann  aappppllyyiinngg  aa  ssttaannddaarrdd  pprreessccrriippttiioonn  ffoorrmm,,  wwiitthh  ccooppiieess  
ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  FFiisshheerriieess  oonn  aa  wweeeekkllyy  bbaassiiss..  1111  PPhhaarrmmaacciieess  aanndd  ffeeeedd--mmiillllss  aallssoo  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  
ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  ccooppiieess  ooff  aallll  pprreessccrriippttiioonnss..  TThhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  FFiisshheerriieess  ccoommppiilleess  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  
pprreessccrriippttiioonnss  oonn  aa  ddaattaa  bbaassee..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  nnoottiiffiiccaattiioonnss  ffrroomm  ffiisshh  ffaarrmmeerrss  iinn  aaddvvaannccee  ooff  hhaarrvveessttiinngg..  
RReegguullaattiioonnss  sseett  mmiinniimmuumm  wwiitthhddrraawwaall  ppeerriiooddss  ffoorr  ddrruuggss  uusseedd  iinn  mmeeddiicciinnaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ffiisshh..  LLaabboorraattoorryy  
eexxaammiinnaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ddoonnee  iinn  aaddvvaannccee  ooff  hhaarrvveesstt  ffoorr  aallll  ffiisshh  ttrreeaatteedd  wwiitthh  aannttiibbiioottiiccss  oorr  cchheemmootthheerraappeeuuttiiccss  dduurriinngg  
tthhee  llaasstt  1122  mmoonntthhss..  
TThhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  FFiisshheerriieess  ppeerrffoorrmmss  mmoorree  tthhaann  2200,,000000  aannaallyysseess  aannnnuuaallllyy  ttoo  tteesstt  ffoorr  rreessiidduueess  ooff  aannttiibbiioottiiccss  oorr  
cchheemmootthheerraappeeuuttiiccss  iinn  ffaarrmmeedd  ffiisshh  ttoo  eennssuurree  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ppeerriiooddss  aarree  ffoolllloowweedd  aanndd  nnoo  ttrreeaattmmeenntt  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  
wwiitthhoouutt  tthhee  rreeqquuiirreedd  pprreessccrriippttiioonnss  aanndd  rreeggiissttrraattiioonnss..1122  
TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
RReegguullaattiioonnss  ggoovveerrnn  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ooff  ssmmoollttss  bbyy  bbooaattss,,  ccaarrss  aanndd  hheelliiccoopptteerrss  ttoo  aavvooiidd  ssmmoollttss  bbeeiinngg  iinnffeecctteedd  dduurriinngg  
ttrraannssppoorrtt..  
AAss  aa  mmeetthhoodd  ooff  ccoonnttrroolllliinngg  ddiisseeaasseess,,  tthhee  RReegguullaattiioonnss  CCoonncceerrnniinngg  DDiisseeaasseess  iinn  AAqquuaattiicc  OOrrggaanniissmmss  aauutthhoorriizzee  
eessttaabblliisshhiinngg  ggeeooggrraapphhiicc  zzoonneess  iinn  wwhhiicchh  ssppeecciiaall  mmeeaassuurreess  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  ddiisseeaassee  aarree  eennffoorrcceedd..  TThheessee  
mmeeaassuurreess  ccoouulldd  iinncclluuddee  bbaannnniinngg  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  lliivvee  aaqquuaattiicc  aaqquuaaccuullttuurree  oorrggaanniissmmss  iinn  aanndd  oouutt  ooff  aa  zzoonnee,,  
rreessttrriiccttiioonnss  oonn  ttrraannssffeerr  ooff  ffiisshh  bbeettwweeeenn  ffaarrmmss  aanndd  ssppeecciiaall  rruulleess  aanndd  rreessttrriiccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ooff  ffiisshh  aanndd  
tthhee  mmeeaannss  ooff  ttrraannssppoorrtt..  
IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  pprroovviiddee  tthhaatt,,  iiff  nneeeeddeedd,,  ffaacciilliittiieess  
mmuusstt  bbee  ccoovveerreedd  wwiitthh  nneettttiinngg  oorr  ootthheerr  ccoovveerriinngg  ttoo  kkeeeepp  bbiirrddss  oouutt..  
FFiisshh  ffaarrmmiinngg  cclloossee  ttoo  rriivveerrss  wwhhiicchh  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  wwiilldd  ssaallmmoonn  ppooppuullaattiioonnss  iiss  pprroohhiibbiitteedd..  
  
  
  



WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess  
AA  ppeerrmmiitt  iiss  iissssuueedd  uunnddeerr  TThhee  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  AAcctt,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ppoolllluuttiioonn  ppootteennttiiaall  ooff  oorrggaanniicc  mmaatttteerr  
ttoo  bbee  ddiisscchhaarrggeedd  aanndd  tthhee  ccoommppeettiinngg  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  aarreeaa,,  ssuucchh  aass  nnaattuurree  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  wwiillddlliiffee  aanndd  rreeccrreeaattiioonn..  
TThhee  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  AAuutthhoorriittyy  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  ggooaallss  ffoorr  rreedduucciinngg  ppoolllluuttiioonn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  eeuuttrroopphhiiccaattiioonn,,  
ttooxxiicc  eeffffeeccttss  aanndd  eeffffeeccttss  ooff  oorrggaanniicc  mmaatttteerr,,  ooiill  aanndd  cchheemmiiccaallss..  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  pprroovviiddee  tthhaatt  cclleeaanniinngg  ffiisshh  aanndd  
ssttoorraaggee  ooff  ddeeaadd  ffiisshh  mmuusstt  nnoott  ccaauussee  aannnnooyyiinngg  ooddoorrss  oorr  sseerriioouuss  hhaarrmm  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  RReegguullaattiioonnss  aallssoo  
pprroohhiibbiitt  dduummppiinngg  ooff  ffiisshh  oorr  ffiisshh  ppaarrttss..  DDeeaadd  ffiisshh  mmuusstt  bbee  ggrroouunndd  aanndd  pprreesseerrvveedd  iinn  aacciidd,,  aalltthhoouugghh  ootthheerr  pprroocceedduurreess  
mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  iiff  tthheeyy  aarree  sshhoowwnn  ttoo  bbeetttteerr  pprreevveenntt  iinnffeeccttiioonn  aanndd  ppoolllluuttiioonn..  FFuurrtthheerr,,  ddeeaadd  ffiisshh  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  
ffrroomm  tthhee  nneettss  eevveerryy  ddaayy  iinn  tthhee  ssuummmmeerr  aanndd  eevveerryy  ootthheerr  ddaayy  iinn  tthhee  wwiinntteerr..  IIff  aa  ffiisshh  ffaarrmm  hhaass  aa  hhiigghh  mmoorrttaalliittyy  rraattee  oorr  
aann  oouuttbbrreeaakk  ooff  ddiisseeaassee,,  ddeeaadd  ffiisshh  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  eevveerryy  ddaayy..  
TThhee  WWaassttee  TTrreeaattmmeenntt  RReegguullaattiioonnss,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  uunnddeerr  tthhee  IInntteerriimm  FFiisshh  DDiisseeaasseess  AAcctt,,  sseett  
oouutt  aapppprroovveedd  mmeetthhooddss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ddeeaadd  ffiisshh  aanndd  wwaasstteess  aanndd  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  eefffflluueenntt  
ffrroomm  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  sspprreeaadd  ooff  iinnffeeccttiioonn..  DDeeaadd  ffiisshh  mmaayy  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  bbyy  iinncciinneerraattiioonn,,  bbuurriiaall  aatt  aann  
aapppprroovveedd  ssiittee  oorr  ddeelliivveerryy  ttoo  aann  aapppprroovveedd  rreennddeerriinngg  ppllaanntt..  TThheessee  RReegguullaattiioonnss  aallssoo  pprroovviiddee  tthhee  ccrriitteerriiaa  aanndd  
pprroocceedduurreess  ffoorr  aapppprroovviinngg  ootthheerr  nneeww  mmeetthhooddss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ttrreeaattiinngg  ddeeaadd  ffiisshh  aanndd  eefffflluueenntt  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  
aaqquuaaccuullttuurree  aaccttiivviittiieess..  
MMoonniittoorriinngg  aanndd  RReeppoorrttiinngg  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  OOppeerraattiioonn  ooff  FFiisshh  FFaarrmmss  rreeqquuiirree  tthhaatt  aa  ffiisshh  ffaarrmm  mmuusstt  bbee  
iinnssppeecctteedd  ddaaiillyy  aanndd  rreegguullaarr  mmaaiinntteennaannccee  ppeerrffoorrmmeedd..  AA  ffiisshh  ffaarrmm  aallssoo  mmuusstt  bbee  iinnssppeecctteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  aannyy  bbaadd  
wweeaatthheerr..  OOppeerraattiinngg  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  mmuusstt  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprreessccrriibbeedd  rruulleess  aanndd  rreeccoorrddss  
kkeepptt  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  TThhoossee  rreeccoorrddss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  oonn  iinnssppeeccttiioonn..  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  CCoonncceerrnniinngg  DDiisseeaasseess  iinn  AAqquuaattiicc  OOrrggaanniissmmss,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree  uunnddeerr  tthhee  
IInntteerriimm  FFiisshh  DDiisseeaasseess  AAcctt,,  rreeqquuiirree  rreeccoorrddss  bbee  kkeepptt  oonn  ffiisshh  ffaarrmmss,,  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss,,  ooff  
  ••  aallll  iinnggooiinngg  aanndd  oouuttggooiinngg  lliivvee  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss,,••  ssllaauugghhtteerr  aanndd  lloossss  ooff  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss  

tthhrroouugghh  eessccaappee  oorr  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd••  hheeaalltthh  cceerrttiiffiiccaatteess  aaccccoommppaannyyiinngg  lliivvee  oorrggaanniissmmss  eenntteerriinngg  tthhee  ffiisshh  
ffaarrmm..  

TThhee  IInntteerriimm  FFiisshh  DDiisseeaasseess  AAcctt  aauutthhoorriizzeess  tthhee  vveetteerriinnaarryy  ooffffiicceerr  ttoo  eenntteerr  ffaacciilliittiieess  wwhheerree  ffiisshh  ddiisseeaasseess  ccoovveerreedd  bbyy  
tthhee  AAcctt  mmaayy  ooccccuurr  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aass  aarree  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy..1133  
TThheerree  aarree  ssppeecciiffiicc  rreeppoorrttiinngg  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  aannttiibbiioottiiccss  aanndd  ootthheerr  ddrruuggss  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  
DDrruuggss  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aarree  oonnllyy  oobbttaaiinnaabbllee  bbyy  vveetteerriinnaarryy  pprreessccrriippttiioonnss,,  wwhhiicchh  aarree  wwrriitttteenn  oonn  ssttaannddaarrdd  ffoorrmmss..  TThhee  
DDiirreeccttoorraattee  ooff  FFiisshheerriieess  rreecceeiivveess  ccooppiieess  ooff  aallll  pprreessccrriippttiioonnss  wweeeekkllyy..  FFiisshh  ddiisseeaasseess  aallssoo  aarree  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  
vveetteerriinnaarryy  aauutthhoorriittyy  oonn  aa  ssttaannddaarrdd  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm..  TThheessee  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemmss  aarree  iinn  ggeenneerraall  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  
ppuubblliicc..1144  
  
  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ffiisshh  ffaarrmmeerr  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  aa  ffaarrmm  wwiillll  nnoott  ccaauussee  uunnaacccceeppttaabbllee  ppoolllluuttiioonn  eeffffeeccttss  
aanndd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ppllaann  ffoorr  hhaannddlliinngg  wwaassttee,,  ssuucchh  aass  mmoorrttaalliittiieess,,  pprriioorr  ttoo  eessttaabblliisshhiinngg  oorr  eexxppaannddiinngg  aa  ffiisshh  ffaarrmm..  
IIff  iitt  iiss  uunncclleeaarr  iiff  tthhee  rreecceeiivviinngg  eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  bbee  ssuuiittaabbllee,,  aa  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm  iiss  rreeqquuiirreedd  pprriioorr  ttoo  lliicceennssiinngg  
tthhee  pprrooppoosseedd  ooppeerraattiioonn..  
PPrreevveennttaattiivvee  MMeeaassuurreess  
AA  ffiinnffiisshh  lliicceennccee  wwiillll  nnoott  bbee  ggrraanntteedd  iiff  tthheerree  iiss  aa  rriisskk  ooff  wwaatteerr  ppoolllluuttiioonn,,  sspprreeaaddiinngg  ooff  ddiisseeaasseess  oorr  iiff  tthhee  wweellffaarree  ooff  
tthhee  ccoommmmuunniittyy  ssoo  rreeqquuiirreess..  AA  lliicceennccee  mmaayy  bbee  wwiitthhddrraawwnn  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  ccaauusseess  oorr  iiss  aatt  rriisskk  ooff  ccaauussiinngg  tthhee  sspprreeaadd  ooff  
ddiisseeaassee  oorr  ppoolllluuttiioonn..  



AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  aa  ffiisshh  ffaarrmm  mmuusstt  bbee  ccoonnssttrruucctteedd,,  ooppeerraatteedd  aanndd  eeqquuiippppeedd  ssoo  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  rriisskk  ooff  ffoouunnddeerriinngg  oorr  
ccaauussiinngg  ddaammaaggee  tthhaatt  ccoouulldd  aallllooww  ffiisshh  ttoo  eessccaappee..  
SSaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  mmuusstt  hhaavvee  aa  ppllaann  ffoorr  hhaannddlliinngg  wwaassttee,,  iinncclluuddiinngg  ssppeecciiffiicc  pprroovviissiioonnss  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  
aa  mmaassss  mmoorrttaalliittyy..  
TThhee  lliimmiitt  oonn  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  ooff  2255  kkgg  ppeerr  ccuubbiicc  mmeettrree  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  rreedduuccee  ssttrreessss  aanndd  tthheerreeffoorree  pprreevveenntt  ddiisseeaassee..  
PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  
IInnffoorrmmaattiioonn  rreeppoorrtteedd  ttoo  aauutthhoorriittiieess  rreeggaarrddiinngg  ffaacciilliittyy  ooppeerraattiioonnss  aanndd  tthhee  uussee  ooff  aannttiibbiioottiiccss  aanndd  ootthheerr  ddrruuggss  iiss  
ggeenneerraallllyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..  
EEnnffoorrcceemmeenntt  
TThhee  AAcctt  RReellaattiinngg  ttoo  tthhee  BBrreeeeddiinngg  ooff  FFiisshh,,  SShheellllffiisshh  EEttcc..  pprroovviiddeess  tthhaatt  aa  lliicceennccee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhaatt  AAcctt  mmaayy  bbee  
wwiitthhddrraawwnn  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  ccaauusseess  oorr  iinnvvoollvveess  tthhee  rriisskk  ooff  ccaauussiinngg  ssuubbssttaannttiiaall  ddaammaaggee  bbyy  tthhee  sspprreeaadd  ooff  ddiisseeaassee  aammoonngg  
ffiisshh  oorr  sshheellllffiisshh  oorr  bbyy  ppoolllluuttiioonn  oorr  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  ccaauusseess  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  
llaawwffuull  ttrraaffffiicc  oorr  ootthheerr  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa  dduuee  ttoo  iittss  llooccaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhee  lliicceennccee  mmaayy  nnoott  bbee  wwiitthhddrraawwnn  iiff  
tthhee  ddaammaaggee  ccaann  bbee  rreeppaaiirreedd  oorr  tthhee  llooccaattiioonn  cchhaannggeedd  bbyy  oorrddeerr  ooff  tthhee  aauutthhoorriittiieess..1155  
TThhiiss  AAcctt  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhaatt  iiff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  tthhaatt  iiss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  oorr  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  iitt  tthhee  MMiinniissttrryy  
mmaayy  oorrddeerr  mmeeaassuurreess  ttoo  ssttoopp  tthhee  uunnllaawwffuull  aaccttiivviittiieess..  TThhee  AAcctt  aallssoo  pprroovviiddeess  ffoorr  ffiinneess  aanndd  ffoorr  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  rreeccoovveerr  
eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  aa  ddeecciissiioonn  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  GGrroossss  oorr  rreeppeeaatteedd  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  
wwiitthhddrraawwaall  ooff  aa  lliicceennccee  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy..  
  
  
  
  
  
  



IIIIII..  SSCCOOTTLLAANNDD  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  IInndduussttrryy  
SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinn  SSccoottllaanndd  iinn  tthhee  11996600ss  bbuutt  tthhee  iinndduussttrryy  rreemmaaiinneedd  ssmmaallll  tthhrroouugghh  tthhee  11997700ss..  
HHoowweevveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  sstteeaaddyy  iinnccrreeaassee  ooff  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee  wwiitthh  pprroodduuccttiioonn  
rreeaacchhiinngg  aabboouutt  7700,,000000  ttoonnnneess  iinn  11999955  aanndd  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee  8833,,000000  ttoonnnneess  ffoorr  11999966..  AAtt  tthhee  rraattee  ooff  ggrroowwtthh  
eexxppeerriieenncceedd  oovveerr  tthhee  ppaasstt  44  yyeeaarrss,,  pprroodduuccttiioonn  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  aabboouutt  113322,,000000  ttoonnnneess  iinn  22000000..  IInn  11999955,,  6699  
ccoommppaanniieess  ooppeerraatteedd  116622  ssiitteess  ffoorr  ssmmoolltt  pprroodduuccttiioonn  aanndd  110088  ccoommppaanniieess  ooppeerraatteedd  226688  aaccttiivvee  mmaarriinnee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  
ssiitteess  iinn  SSccoottllaanndd..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aannootthheerr  9911  ssiitteess  wweerree  ffaallllooww  ttoo  ccoonnttrrooll  ppaarraassiittee  bbuuiilldd--uupp..  1166  
FFiinnffiisshh  ffaarrmmiinngg  iiss  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd  aalloonngg  tthhee  ccooaassttss  ooff  SSttrraatthhccllyyddee  aanndd  HHiigghhllaanndd  RReeggiioonnss  aanndd  tthhee  WWeesstteerrnn  aanndd  
NNoorrtthheerrnn  IIsslleess..  TThhee  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iiss  tthhee  oonnllyy  ffiinnffiisshh  ssppeecciieess  ccuurrrreennttllyy  ffaarrmmeedd  oonn  aa  mmaajjoorr  ssccaallee  iinn  SSccoottttiisshh  
ccooaassttaall  wwaatteerrss..  
OOvveerraallll,,  tthhee  aavveerraaggee  ffaarrmm  ssiizzee  hhaass  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  8855  ttoonnnneess  iinn  11998855  ttoo  335555  ttoonnnneess  iinn  11999955..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aavveerraaggee  
pprroodduuccttiioonn  aatt  tthhee  4455  llaarrggeesstt  ssiitteess  wwaass  990000  ttoonnnneess  aanndd  aatt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ssiitteess  wwaass  aabboouutt  220000  ttoonnnneess..  1177  
SSeeaa  ccaaggee  ccuullttuurree  iinn  sseeaa  lloocchhss,,  wwhheerree  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  aarree  tthhee  pprriimmaarryy  ssppeecciieess  rraaiisseedd,,  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffoouurr  mmaajjoorr  ffoorrmmss  
ooff  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  iinn  SSccoottllaanndd..  TToo  ddaattee,,  mmoosstt  mmaarriinnee  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttiioonn  iinn  SSccoottllaanndd  hhaass  
ooccccuurrrreedd  iinn  sshheelltteerreedd  aarreeaass  ssuucchh  aass  ffjjoorrdd--lliikkee  sseeaa  lloocchhss  oorr  vvooeess..  TTyyppiiccaallllyy  tthheessee  ssiitteess  ddoo  nnoott  hhaavvee  ggoooodd  wwaatteerr  
eexxcchhaannggee  pprrooppeerrttiieess,,  ssoo  tthhee  lliicceennssiinngg  aanndd  ppllaacceemmeenntt  ooff  ccaaggeess  mmuusstt  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  ccuurrrreenntt  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  pprreevveenntt  aann  
aaccccuummuullaattiioonn  ooff  ssoolliidd  wwaasstteess..  HHoowweevveerr,,  aass  ccaaggee  ddeessiiggnn  aanndd  mmoooorriinngg  tteecchhnnoollooggyy  hhaass  iimmpprroovveedd,,  ssoommee  ooppeerraattoorrss  
hhaavvee  mmoovveedd  iinnttoo  mmoorree  ooppeenn  wwaatteerrss  ttoo  aallllooww  aa  wwiiddeerr  ddiissppeerrssaall  ooff  eefffflluueenntt  ffrroomm  ffaarrmmss  aanndd  rreedduuccee  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  
eeffffeeccttss..1188  
LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
TThhee  rraappiidd  eexxppaannssiioonn  ooff  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  iinn  SSccoottllaanndd  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ccoohheerreenntt  rreegguullaattoorryy  ssyysstteemm  
llaaggggiinngg  bbeehhiinndd  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinndduussttrryy..  TThhee  pprreesseenntt  ssyysstteemm  ffooccuusseess  oonn  tthhrreeee  aapppprrooaacchheess::  
  ••  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ffiisshh  ffaarrmmss;;••  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  eefffflluueenntt  ddiisscchhaarrggeedd;;  aanndd••  mmoonniittoorriinngg  

tthhee  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  eefffflluueenntt  aafftteerr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  iinn  ooppeerraattiioonn..1199  
TThhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  hhaass  tthhee  mmaaiinn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoo--oorrddiinnaattiinngg  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  
iinndduussttrryy  aanndd  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  rreelleevvaanntt  EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiioonn  iiss  ttrraannssffeerrrreedd  iinnttoo  SSccoott’’ss  llaaww..    
  
  

  
  
TThhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  DDeevveellooppmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoo--oorrddiinnaattiinngg  tthhee  ppllaannnniinngg  rreegguullaattiioonnss..  
SSeevveerraall  ootthheerr  rreegguullaattoorryy  bbooddiieess  aallssoo  hhaavvee  ssttaattuuttoorryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ssoommee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  mmaarriinnee  ffiisshh  
ffaarrmmiinngg,,  ssuucchh  aass  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee,,  tthhee  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  aanndd  tthhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  
AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt..  
TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  ooffffiiccee  ccaarrrriieess  oouutt  tthhee  mmaaiinn  ssiittiinngg  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree,,  aapppprroovveess  aanndd  aaddmmiinniisstteerrss  
lleeaasseess,,  ccoonnssuullttss  wwiitthh  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  aanndd  cchhaarrggeess  rreenntt  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ssiitteess..  
TThhee  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  AAcctt,,  11999955,,  bbrriinnggiinngg  ttooggeetthheerr  
tthhee  rreegguullaattoorryy  ppoowweerrss  ooff  vvaarriioouuss  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  ooff  tthhee  tteenn  RRiivveerr  PPuurriiffiiccaattiioonn  AAuutthhoorriittiieess,,  tthhee  
aauutthhoorriittiieess  tthhaatt  pprreevviioouussllyy  iissssuueedd  ccoonnsseennttss  ttoo  ddiisscchhaarrggee  eefffflluueenntt  ffrroomm  ffiisshh  ffaarrmmss  iinnttoo  aa  sseeaa  aarreeaa..  TThhee  SSccoottttiisshh  
EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy’’ss  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  iiss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  bbyy  ccoonnttrroolllliinngg  ppoolllluuttiioonn  ttoo  llaanndd,,  aaiirr  
aanndd  wwaatteerr  iinn  SSccoottllaanndd..  IInn  rreellaattiioonn  ttoo  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  mmaarriinnee  aanndd  ttiiddaall  wwaatteerrss,,  ssoommee  ooff  tthhiiss  aaggeennccyy’’ss  ssppeecciiffiicc  
dduuttiieess  iinncclluuddee  
  ••  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  cclleeaannlliinneessss  ooff  ttiiddaall  wwaatteerrss,,••  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  nnaattuurraall  

bbeeaauuttyy  aanndd  aammeenniittyy  ooff  ccooaassttaall  wwaatteerrss,,  aanndd••  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  aaqquuaattiicc  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa..  



TThhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  wwiiddee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  
ffiisshh,,  ffiisshheerriieess  aanndd  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt..  IItt  aaddvviisseess  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee,,  wwhhiicchh  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  lleeaassiinngg  ssiitteess  ffoorr  
ssaallmmoonn  ffaarrmmss,,  oonn  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  lleeaassiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll,,  eexxiissttiinngg  ffiisshhiinngg  
iinntteerreessttss  aanndd  tthhee  iinnsshhoorree  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  
DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssttaattuuttoorryy  mmeeaassuurreess  uunnddeerr  tthhee  DDiisseeaasseess  ooff  FFiisshh  AAccttss  11993377  aanndd  11998833  aanndd  tthhee  SSeeaa  
FFiisshheerriieess  ((sshheellllffiisshh))  AAcctt  11996677..  TThheessee  AAccttss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  sspprreeaadd  ooff  ppeessttss  aanndd  
ddiisseeaasseess  ooff  ffiisshh  aanndd  sshheellllffiisshh  tthhaatt  ccoouulldd  aaffffeecctt  ffaarrmmeedd  aanndd  wwiilldd  ssttoocckkss..  UUnnddeerr  tthhiiss  lleeggiissllaattiioonn,,  aallll  ffiisshh  ffaarrmmss  aarree  
rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  mmuusstt  
nnoottiiffyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  cceerrttaaiinn  ddiisseeaasseess..2200  
TThhee  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee  DDiirreeccttoorraattee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  MMeeddiicciinneess  AAcctt  11996688  ffoorr  iissssuuiinngg  aa  mmaarrkkeettiinngg  
aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  aannyy  ssuubbssttaannccee  iinntteennddeedd  ffoorr  uussee  aass  aa  vveetteerriinnaarryy  mmeeddiicciinnee..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrtt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  wwoorrkkss  iinn  ttiiddaall  wwaatteerrss  ddoo  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aa  nnaavviiggaattiioonnaall  
hhaazzaarrdd..  UUnnddeerr  tthhee  CCooaasstt  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  11994499,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  MMaarriinnee  DDiirreeccttoorraattee  mmuusstt  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  
iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  eeqquuiippmmeenntt  iinn  sseeaa  aarreeaass..2211  TThhee  pprriimmaarryy  ccoonncceerrnn  iiss  wwiitthh  tthhee  eeffffeeccttss  oonn  nnaavviiggaattiioonn  
ggeenneerraallllyy  aanndd  oonn  cceerrttaaiinn  aanncchhoorraaggeess  aanndd  rreessttrriicctteedd  cchhaannnneellss..  CCoonnsseennttss  wwhhiicchh  aarree  iissssuueedd  uussuuaallllyy  ssttiippuullaattee  lliigghhttiinngg  
aanndd  mmaarrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss..  FFoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eeaassee,,  tthhee  lleeaassee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  iiss  aallssoo  ttrreeaatteedd  aass  aann  
aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  nnaavviiggaattiioonn  ccoonnsseenntt..2222  
  
  
  
  
  
  
IInn  rreellaattiioonn  ttoo  llooccaall  aauutthhoorriittiieess,,  aallll  ddeevveellooppmmeenntt  aabboovvee  tthhee  llooww  wwaatteerr  mmaarrkk  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnttrrooll  uunnddeerr  ppllaannnniinngg  
lleeggiissllaattiioonn..  TThhee  rreelleevvaanntt  llooccaall  ppllaannnniinngg  aauutthhoorriittiieess  hhaavvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aasssseessssiinngg  aanndd  ssiittiinngg  ooff  aannyy  oonnsshhoorree  
ffaacciilliittiieess  ffoorr  aa  mmaarriinnee  ccaaggee  ffiisshh  ffaarrmm..  SSoommee  llooccaall  ppllaannnniinngg  aauutthhoorriittiieess  hhaavvee  sseett  uupp  llooccaall  aarreeaa  ffrraammeewwoorrkk  ppllaannss  
ccoovveerriinngg  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmiinngg..2233  AAllssoo,,  iinn  tthhee  wwaatteerrss  aarroouunndd  SShheettllaanndd  aanndd  ppaarrttss  ooff  OOrrkknneeyy  aanndd  iinn  cceerrttaaiinn  ootthheerr  
ddeessiiggnnaatteedd  hhaarrbboouurr  aarreeaass,,  aannyyoonnee  wwaannttiinngg  ttoo  ooppeerraattee  aa  ffiisshh  ffaarrmm  mmuusstt  oobbttaaiinn  aa  wwoorrkkss  lliicceennccee  ffrroomm  tthhee  llooccaall  
hhaarrbboouurr  aauutthhoorriittyy..  
TThhee  SSccoottttiisshh  NNaattuurraall  HHeerriittaaggee  iiss  tthhee  ssttaattuuttoorryy  gguuaarrddiiaann  ooff  SSccoottllaanndd’’ss  nnaattuurraall  hheerriittaaggee  aanndd  iiss  ccoonnssuulltteedd  bbyy  tthhee  
CCrroowwnn  EEssttaattee  aanndd  tthhee  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ggrraannttiinngg  ffiisshh  ffaarrmm  lleeaasseess  aanndd  
ccoonnsseennttss  ttoo  ddiisscchhaarrggee..  
TThhee  rreecceennttllyy  ccrreeaatteedd  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  hhaass  rreelleeaasseedd  aa  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr2244  oouuttlliinniinngg  tthhee  
mmaarriinnee  ccaaggee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy  aanndd  ppoossssiibbllee  ffuuttuurree  ttrreennddss..  TThhee  ppaappeerr  iiddeennttiiffiieess  tthhee  mmaajjoorr  iissssuueess  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  ssttaattuuss  aanndd  aannttiicciippaatteedd  ffuuttuurree  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  iinndduussttrryy  aanndd  pprreesseennttss  ooppttiioonnss  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  
iissssuueess..  CCoommmmeennttss  oonn  tthhee  ppaappeerr  wweerree  iinnvviitteedd  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  uupp  ttoo  MMaayy  3311,,  11999977..  IItt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhee  SSccoottttiisshh  
EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  wwiillll  ttaakkee  oovveerr  aaddddiittiioonnaall  ppllaannnniinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  tthhee  
ffuuttuurree,,  ppoossssiibbllyy  aammaallggaammaattiinngg  ssoommee  ffuunnccttiioonnss  nnooww  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  sseeppaarraattee  aaggeenncciieess..  
SSiittiinngg  
TThhee  tteerrrriittoorriiaall  sseeaabbeedd  aanndd  mmoosstt  ooff  tthhee  ffoorreesshhoorree  bbeettwweeeenn  tthhee  hhiigghh  aanndd  llooww  wwaatteerr  mmaarrkk  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCrroowwnn  
EEssttaattee..  AAnnyyoonnee  wwaannttiinngg  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  mmuusstt  aappppllyy  ttoo  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  CCoommmmiissssiioonneerrss  uunnddeerr  tthhee  
CCrroowwnn  EEssttaattee  AAcctt  11996611  ffoorr  aa  lleeaassee  ttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  sseeaabbeedd  wwhheerree  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwiillll  bbee  llooccaatteedd..2255  
TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  lleeaassee  mmuusstt  ssppeecciiffyy  tthhee  ppoossiittiioonn  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee,,  tthhee  ttyyppeess  aanndd  ddiimmeennssiioonnss  ooff  
eeqquuiippmmeenntt,,  tthhee  ssppeecciieess  ttoo  bbee  ffaarrmmeedd  aanndd  tthhee  ttaarrggeett  oouuttppuutt,,  aanndd  aannyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  oonnsshhoorree  ffaacciilliittiieess..  
AApppplliiccaannttss  aallssoo  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  wwhhyy  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  
sseelleeccttiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee,,  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  aanndd  aannyy  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  



ootthheerr  iinntteerreessttss..  TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  CCoommmmiissssiioonneerrss  oorr  ootthheerr  aauutthhoorriittiieess  mmaayy  rreeqquueesstt  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  bbeeffoorree  oorr  
dduurriinngg  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  
SSiinnccee  ddeevveellooppmmeenntt  aabboovvee  tthhee  llooww  wwaatteerr  mmaarrkk  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnttrrooll  uunnddeerr  ppllaannnniinngg  lleeggiissllaattiioonn,,  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  aann  
oonnsshhoorree  ffaacciilliittyy  iiss  nneeeeddeedd  ffrroomm  tthhee  rreelleevvaanntt  llooccaall  ppllaannnniinngg  aauutthhoorriittyy..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  rreelleevvaanntt  ppllaannnniinngg  aauutthhoorriittiieess  
aarree  aasskkeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aannyy  oonnsshhoorree  ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ggeenneerraall  vviieewwss  oonn  tthhee  pprrooppoossaall..  
AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  lleeaassee,,  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  CCoommmmiissssiioonneerrss  iinnvviittee  ccoommmmeennttss  ffrroomm  
tthhee  ppuubblliicc,,  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  ffiisshheerrss  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  
ggrroouuppss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  aaddvveerrttiisseedd  iinn  tthhee  nneewwssppaappeerr  aanndd  tthhee    
  
  
  
  
aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  ppllaannss  aarree  eexxhhiibbiitteedd  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  ppoosstt  ooffffiiccee..  CCooppiieess  aarree  sseenntt  ttoo  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  rreelleevvaanntt  
ppaarrttiieess..  CCoommmmeennttss  aabboouutt  tthhee  pprrooppoosseedd  aapppplliiccaattiioonn  aarree  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthhiinn  2288  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  aaddvveerrttiissiinngg  aanndd  
cciirrccuullaattiioonn,,  iiff  ppoossssiibbllee..  
AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  bbeeffoorree  aa  lleeaassee  ccaann  bbee  ggrraanntteedd  ccoonnsseenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrtt  uunnddeerr  tthhee  
aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  CCooaasstt  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  11994499..  TThhiiss  aallssoo  rreeqquuiirreess  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  aa  lliisstt  ooff  kkeeyy  bbooddiieess  aanndd  iinntteerreesstteedd  
ppaarrttiieess..2266  
TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  CCoommmmiissssiioonneerrss  ccoonndduucctt  aa  ddeettaaiilleedd  aapppprraaiissaall  ooff  tthhee  ccoommmmeennttss  rreecceeiivveedd  aanndd  tthhee  ppoossssiibbllee  eeffffeeccttss  
ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm  oonn  nnaavviiggaattiioonn,,  ssaaiilliinngg,,  ffiisshhiinngg,,  aammeenniittyy,,  eeccoollooggyy  aanndd  eexxiissttiinngg  ffiisshh  ffaarrmmeerrss..  2277  
WWhheerree  ccoonnfflliiccttss  eexxiisstt,,  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  CCoommmmiissssiioonneerrss  mmaayy  aasskk  tthhee  aapppplliiccaanntt  ffoorr  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  
pprriioorr  ttoo  mmaakkiinngg  aa  ddeecciissiioonn  aabboouutt  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  
IInn  aaddddiittiioonn,,  aann  iinnddeeppeennddeenntt  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ttoo  aaddvviissee  oonn  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ccoonntteennttiioouuss  lleeaassee  
aapppplliiccaattiioonnss..  TThhee  CChhaaiirr  aanndd  DDeeppuuttyy  CChhaaiirr  aarree  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  aanndd  iittss  mmeemmbbeerrss  aarree  ffrroomm  ootthheerr  
rreelleevvaanntt  ssttaattuuttoorryy  bbooddiieess..  IIff  oonnee  ooff  tthhee  ssttaattuuttoorryy  bbooddiieess  rraaiisseess  aann  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  aa  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm  
ddeevveellooppmmeenntt,,  iitt  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  CChhaaiirr  mmaayy  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  aann  aapppplliiccaattiioonn  wwhhiicchh  
rraaiisseess  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddiiffffiiccuulltt  iissssuueess  sshhoouulldd  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  ffoorr  aaddvviiccee..  TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  
CCoommmmiissssiioonneerrss  wwiillll  aacctt  aapppprroopprriiaatteellyy  oonn  tthhee  aaddvviiccee  ffrroomm  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee,,  wwhheenn  ggiivveenn..2288  
TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  ooffffiiccee  eessttaabblliisshheedd  tthhee  FFiisshh  FFaarrmmiinngg——GGuuiiddeelliinneess  oonn  SSiittiinngg  aanndd  DDeessiiggnn  ooff  MMaarriinnee  FFiisshh  FFaarrmmss  iinn  
SSccoottllaanndd  iinn  DDeecceemmbbeerr  11998877  aanndd  rreevviisseedd  tthheemm  iinn  119988992299  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  gguuiiddee  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmeerrss  oonn  ssiittiinngg  iissssuueess  
aanndd  ttoo  rreedduuccee  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ootthheerr  ffiisshh  ffaarrmmeerrss  aanndd  wwiitthh  ffiisshhiinngg,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  iinntteerreessttss..  TThheessee  aarree  
gguuiiddeelliinneess  rraatthheerr  tthhaann  rreegguullaattiioonnss..  IItt  iiss  ccoonntteemmppllaatteedd  tthhaatt  lloonnggeerr  oorr  sshhoorrtteerr  ssppaacciinngg  ddiissttaanncceess  mmaayy  bbee  aapppprroopprriiaattee,,  
ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  eeaacchh  ppootteennttiiaall  ssiittee  iinncclluuddiinngg  hhyyddrrooggrraapphhyy,,  ttooppooggrraapphhyy,,  aacccceessss  aanndd  
eexxiissttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt..  AAllssoo,,  mmaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeemmeennttss  oorr  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  ccoo--ooppeerraattiioonn  mmaayy  aallllooww  cclloosseerr  ssiittiinngg..  
TThhee  ssppaacciinngg  gguuiiddeelliinneess  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaanncceess  ffoorr  ffiinnffiisshh  ffaarrmmss::  
••  55  mmiilleess  ffrroomm  aannootthheerr  ffiinnffiisshh  ffaarrmm,,  aalltthhoouugghh  cclloosseerr  ssiittiinngg  mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee  bbeettwweeeenn  ssmmaallll--ssccaallee  ffaarrmmss  aanndd  iinn  

llaarrggee  lloocchh  ssyysstteemmss  oorr  ooppeenn  wwaatteerr  ((tthhiiss  gguuiiddeelliinnee  aappppaarreennttllyy  wwaass  ddeevveellooppeedd  pprriimmaarriillyy  ffrroomm  ssuuggggeessttiioonnss  mmaaddee  
bbyy  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattoorrss  aanndd  iiss  nnoott  bbaacckkeedd  bbyy  sscciieennttiiffiicc  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  hhaazzaarrddss  ooff  ddiisseeaassee  
ttrraannssmmiissssiioonn3300));;  

••  22  mmiilleess  ffrroomm  aa  sshheellllffiisshh  ffaarrmm;;  
  
  
  
  

  



  
••  11  mmiillee  ffrroomm  ppuubblliicc  vviieewwppooiinnttss,,  hhootteellss  aanndd  ttoouurriisstt  cceennttrreess  aalltthhoouugghh  ccoonncceeaallmmeenntt  bbyy  hheeaaddllaannddss  oorr  wwooooddllaannddss  

mmaayy  ppeerrmmiitt  cclloosseerr  ssiittiinngg;;  
••  11  mmiillee  ffrroomm  hhoouusseess  ootthheerr  tthhaann  ssttaaffff  rreessiiddeenncceess  aalltthhoouugghh  tthhee  aattttiittuuddeess  ooff  rreessiiddeennttss  aarree  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  

aanndd  mmaayy  ppeerrmmiitt  cclloosseerr  ssiittiinngg;;  
••  00..55  mmiilleess  ffrroomm  wwiillddlliiffee  ccoolloonniieess,,  aassssuummiinngg  eeffffeeccttiivvee  aannttii--pprreeddaattoorr  ccoonnttrrooll;;  
••  00..2255  mmiilleess  ffrroomm  aanncchhoorraaggeess  aanndd  aapppprrooaacchheess  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrtt;;  
••  00..2255  mmiilleess  ffrroomm  ffiisshhiinngg  ggrroouunnddss,,  aassssuummiinngg  tthhaatt  tthhee  ffiisshhiinngg  ggrroouunnddss  ccoonncceerrnneedd  aarree  ssppeecciiffiicc  pprroodduuccttiivvee  aarreeaass  iinn  

ffrreeqquueenntt  uussee..3311  
OOnn  ggrraannttiinngg  aa  lleeaassee  tthhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  CCoommmmiissssiioonneerrss  lleevvyy  aann  aannnnuuaall  rreenntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  
ssaallmmoonn  ffaarrmm..  
OOppeerraattiinngg  LLiicceennccee  
TThheerree  iiss  nnoo  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  SSccoottllaanndd  ffoorr  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ttoo  oobbttaaiinn  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  ttoo  ooppeerraattee  aa  ssaallmmoonn  
ffaarrmm..3322  
EEssccaappeedd  FFaarrmmeedd  FFiisshh  
CCoonncceerrnnss  eexxiisstt  aabboouutt  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ffiisshh  tthhaatt  eessccaappee  ffrroomm  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  oonn  tthhee  wwiilldd  ssaallmmoonn  ppooppuullaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  
ppoossssiibbllee  aaddvveerrssee  ggeenneettiicc  eeffffeeccttss  aanndd  tthhee  rriisskk  ooff  ddiisseeaassee  ttrraannssmmiissssiioonn..  DDuuee  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmiinniimmiizziinngg  
ppootteennttiiaall  rriisskkss  ttoo  wwiilldd  ssaallmmoonn  ssttoocckkss,,  tthhee  CCrroowwnn  OOffffiiccee  hhaass  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssaallmmoonn  ccaaggeess  sshhoouulldd  nnoott  bbee  llooccaatteedd  iinn  
mmaarriinnee  wwaatteerrss  cclloossee  ttoo  tthhee  mmoouutthhss  ooff  ssaallmmoonn  rriivveerrss..3333  
TThhee  uunnaauutthhoorriizzeedd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ssaallmmoonn  iinnttoo  wwaatteerrss  mmaayy  ccoonnssttiittuuttee  aann  ooffffeennccee  iinn  SSccoottllaanndd..  AAnn  ooffffeennccee  wwiillll  bbee  
ccoommmmiitttteedd  wwhheerree  aa  ppeerrssoonn  rreelleeaasseess  oorr  aalllloowwss  ttoo  eessccaappee  aannyy  ffiisshh  wwhhiicchh  iiss  ooff  aa  kkiinndd  wwhhiicchh  iiss  nnoott  oorrddiinnaarriillyy  rreessiiddeenntt  
iinn  BBrriittaaiinn  oorr  iiss  lliisstteedd  iinn  aa  sscchheedduullee  ttoo  tthhee  WWiillddlliiffee  aanndd  CCoouunnttrryyssiiddee  AAcctt  11998811..  AAllssoo,,  tthhee  SSaallmmoonn  AAcctt  11998866  pprroovviiddeess  
tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iinntteennttiioonnaallllyy  iinnttrroodduucceess  aannyy  ssaallmmoonn  oorr  ssaallmmoonn  eeggggss  iinnttoo  iinnllaanndd  wwaatteerrss  iinn  aa  ssaallmmoonn  ffiisshheerryy  
ddiissttrriicctt  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  aa  ssaallmmoonn  ffiisshheerryy  bbooaarrdd  iiss  gguuiillttyy  ooff  aann  ooffffeennccee..  
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ffiisshh  ooff  aa  ggeenneettiiccaallllyy  ddiiffffeerreenntt  cchhaarraacctteerr  ttoo  wwiilldd  ssttoocckkss  mmaayy  hhaavvee  aa  ddeettrriimmeennttaall  
eeffffeecctt  uuppoonn  ffiisshheerriieess,,  eeiitthheerr  tthhrroouugghh  eeccoollooggiiccaall  ccoommppeettiittiioonn  oorr  bbyy  aaddvveerrssee  ggeenneettiicc  eeffffeeccttss  uuppoonn  nnaattiivvee  ssttoocckkss..  
WWhheerree  tthhiiss  ccaann  bbee  sshhoowwnn  ttoo  ccaauussee  ddaammaaggee  ttoo  ffiisshheerriieess  iinn  tthhee  llooccaalliittyy  ooff  tthhee  eessccaappee  iitt  iiss,,  iinn  pprriinncciippllee  aatt  lleeaasstt,,  
ccaappaabbllee  ooff  ggiivviinngg  rriissee  ttoo  cciivviill  lliiaabbiilliittyy..  
WWhheenn  ffaarrmmeedd  ffiisshh  hhaavvee  eessccaappeedd,,  aa  ffiisshh  ffaarrmmeerr  wwaannttiinngg  ttoo  rreeccoovveerr  tthhee  eessccaappeedd  ssttoocckk  uussiinngg  ootthheerr  tthhaann  aa  ppeerrmmiitttteedd  
ffiisshheerryy  mmeetthhoodd  wwiillll  ccoommmmiitt  aann  ooffffeennccee  uunnlleessss  tthhee  ffaarrmmeerr  oobbttaaiinnss  aann  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  oorr,,  iinn  
cceerrttaaiinn  ccaasseess,,  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt  ssaallmmoonn  ffiisshheerryy  bbooaarrdd..  3344  
  
  
  
  
  
DDiisseeaassee  
TThhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  uunnddeerr  tthhee  DDiisseeaasseess  ooff  FFiisshh  AAccttss  11993377  aanndd  11998833..  AAlltthhoouugghh  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  aa  ggeenneerraall  
ooppeerraattiinngg  lliicceennccee,,  aallll  ffiisshh  ffaarrmmss  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  
FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt  aass  aa  mmeeaassuurree  aaiimmeedd  aatt  ccoonnttrroolllliinngg  ddiisseeaassee..  
TThheerree  aarree  aaddddiittiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  ffiisshh  ffaarrmmeerrss  nnoottiiffyy  tthhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  
FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt  aabboouutt  ssppeecciiffiicc  ddiisseeaasseess  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  iinnffeecctteedd  ssttoocckk..  
TThhee  rreegguullaattiioonnss  aallssoo  aauutthhoorriizzee  tthhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  
aannnnuuaall  ssuurrvveeyyss  aanndd  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ffiinn  ffiisshh  iinndduussttrryy..  
TThheerraappeeuuttaannttss  



MMoosstt  cchheemmiiccaallss  uusseedd  ffoorr  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  iinn  ffiisshh  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  MMeeddiicciinneess  AAcctt  11996688  aanndd  tthhee  VVeetteerriinnaarryy  
MMeeddiicciinneess  DDiirreeccttiivvee..  TThhee  AAcctt  rreegguullaatteess  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree,,  iimmppoorrtt,,  ssaallee  aanndd  ssuuppppllyy  ooff  mmeeddiicciinnaall  pprroodduuccttss  aanndd  
pprroohhiibbiittss  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  ooff  aa  pprroodduucctt  wwiitthhoouutt  aa  pprroodduucctt  lliicceennccee,,  nnooww  ccaalllleedd  aa  mmaarrkkeettiinngg  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  iissssuueedd  bbyy  
tthhee  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinneess  DDiirreeccttoorraattee..  AA  mmaarrkkeettiinngg  aauutthhoorriizzaattiioonn  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  iiff  ssttaannddaarrddss  aarree  ssaattiissffiieedd  
ggoovveerrnniinngg  ssaaffeettyy,,  qquuaalliittyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  pprroodduucctt  aanndd  aa  ddrruugg  iiss  sshhoowwnn  nnoott  ttoo  bbee  hhaarrmmffuull  ttoo  aanniimmaallss,,  hhaannddlleerrss,,  
ccoonnssuummeerrss  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  eennvviirroonnmmeenntt..  
TThhee  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinneess  DDiirreeccttoorraattee  iiss  aaddvviisseedd  bbyy  aann  iinnddeeppeennddeenntt  VVeetteerriinnaarryy  PPrroodduuccttss  CCoommmmiitttteeee..  
MMoosstt  mmeeddiicciinneess,,  iinncclluuddiinngg  aallll  pprreessccrriippttiioonn  oonnllyy  mmeeddiicciinneess,,  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  aa  qquuaalliiffiieedd  
vveetteerriinnaarriiaann..  MMeeddiicciinneess  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  lliicceennsseedd  ffoorr  uussee  oonn  ffaarrmmeedd  ffiisshh  ccaann  bbee  pprreessccrriibbeedd  wwhheerree  ttrreeaattmmeenntt  iiss  
ffoouunndd  ttoo  bbee  nneecceessssaarryy  aanndd  aallll  ootthheerr  lliicceennsseedd  aalltteerrnnaattiivveess  aarree  ddiissccoouunntteedd  aass  nnoott  bbeeiinngg  eeffffeeccttiivvee..  WWhheenn  tthhiiss  ooccccuurrss,,  
tthhee  MMeeddiicciinneess  ((mmeeddiiccaatteedd  ffeeeeddiinngg  ssttuuffffss))  ((NNoo..  22))  RReegguullaattiioonnss  11999922  rreeqquuiirree  tthhee  vveetteerriinnaarriiaann  ttoo  mmaakkee  aa  sseerriieess  ooff  
ddeecciissiioonnss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““ccaassccaaddee  pprriinncciippllee..””  AAnnyy  qquueessttiioonn  aabboouutt  wwhheetthheerr  tthhiiss  pprriinncciippllee  hhaass  bbeeeenn  iinnccoorrrreeccttllyy  
aapppplliieedd  mmaayy  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  SSttaattee  VVeetteerriinnaarryy  SSeerrvviiccee,,  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  AAggrriiccuullttuurree,,  
EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFiisshheerriieess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn..3355  
TThhee  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoonnttrrooll  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  
mmeeddiicciinneess  aanndd  cchheemmiiccaallss  iinnttoo  tthhee  rreecceeiivviinngg  wwaatteerrss..  DDuuee  ttoo  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  rraannggee  ooff  aavvaaiillaabbllee  sseeaa  lliiccee  ttrreeaattmmeennttss  
aanndd  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  iinn  tthheemm,,  ccoonnttrrooll  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  sseeaa  lliiccee  cchheemmiiccaallss  iiss  aa  hhiigghh  pprriioorriittyy  ffoorr  tthhee  AAggeennccyy..  
PPrriioorr  ttoo  iissssuuiinngg  ccoonnsseenntt,,  aa  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  cchheemmiiccaall  iiss  ccoonndduucctteedd  iinnvvoollvviinngg  aa  rreevviieeww  ooff  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  oonn  
tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  cchheemmiiccaall  aanndd  iittss  eennvviirroonnmmeennttaall  tthhrreeaattss  ssuucchh  aass  ttooxxiicciittyy,,  ppeerrssiisstteennccee  aanndd  bbiiooaaccccuummuullaattiioonn..  
TThhee  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinneess  DDiirreeccttoorraattee  aallssoo  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  pprroocceessss..  TThhee  ddeecciissiioonn  aabboouutt  wwhheetthheerr  ttoo  ppeerrmmiitt  tthhee  
ddiisscchhaarrggee  ooff  sseeaa  lliiccee  ttrreeaattmmeenntt  cchheemmiiccaallss  aatt  eeaacchh  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ddeeppeennddss  oonn  ssiittee  ssppeecciiffiicc  mmooddeellss  wwhhiicchh  uussee  llooccaall  
hhyyddrrooggrraapphhiicc  ddaattaa  ttoo  pprreeddiicctt  tthhee  ssccaallee  ooff  ddiisscchhaarrggee  wwhhiicchh  ccaann  ooccccuurr  wwiitthhoouutt  bbrreeaacchhiinngg  sshhoorrtt  tteerrmm  eennvviirroonnmmeennttaall  
qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  AAnn  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  wwiiddeerr  ccuummuullaattiivvee  iimmppaacctt  wwiitthhiinn  eeaacchh  hhyyddrrooggrraapphhiicc  aarreeaa  iiss  bbaasseedd  oonn  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  lloonngg  tteerrmm  eennvviirroonnmmeennttaall  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  
  
  
TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
TThheerree  iiss  aa  pprroohhiibbiittiioonn  aaggaaiinnsstt  iimmppoorrttiinngg  lliivvee  ssaallmmoonniiddss  ttoo  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  uunnlleessss  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  aa  mmiinniisstteerriiaall  
oorrddeerr..  IImmppoorrttss  ooff  oovvaa,,  ffrreesshhwwaatteerr  ffiisshh  aanndd  tthheeiirr  oovvaa  aarree  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  wwiitthh  aa  lliicceennccee  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  hheeaalltthh  
cceerrttiiffiiccaattiioonn..3366  
IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  
TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  GGuuiiddeelliinneess  oonn  SSiittiinngg  PPrroocceedduurreess  &&  PPrriinncciipplleess3377  ffoorr  mmaarriinnee  ffiisshh  ffaarrmmss  pprroovviiddee  ffoorr  aa  sseeppaarraattiioonn  
ddiissttaannccee  ooff  hhaallff  aa  mmiillee  bbeettwweeeenn  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aanndd  wwiillddlliiffee  ccoolloonniieess..  TThhiiss  ddiissttaannccee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  
eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurreess  aarree  ttaakkeenn,,  ssuucchh  aass  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aannttii--pprreeddaattoorr  nneettss..  
IInn  ggeenneerraall,,  ffiinnffiisshh  ffaarrmmss  aarree  nnoott  ttoo  bbee  llooccaatteedd  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  iimmppoorrttaanntt  sseeaabbiirrdd  ccoolloonniieess,,  hheerroonnrriieess  oorr  sseeaall  
hhaauulloouuttss  aanndd  bbrreeeeddiinngg  aarreeaass..3388  
IInndduussttrryy  aanndd  wwiillddlliiffee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oorrggaanniizzaattiioonnss  hhaavvee  aaggrreeeedd  ccooddeess  ooff  pprraaccttiiccee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  iinntteerraaccttiioonnss  bbeettwweeeenn  
ffiisshh  ffaarrmmiinngg  aanndd  pprreeddaattoorryy  wwiillddlliiffee..  TThhee  SSccoottttiisshh  NNaattuurraall  HHeerriittaaggee  pprroovviiddeess  aaddvviiccee  oonn  aacccceeppttaabbllee  mmeetthhooddss  ooff  
pprreeddaattoorr  ccoonnttrrooll  aaggaaiinnsstt  sseeaallss  aanndd  eeiiddeerr  dduucckkss..3399  
TThhee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  SSeeaallss  AAcctt  11997700  iimmppoosseess  aa  bbaassiicc  pprroohhiibbiittiioonn  aaggaaiinnsstt  uussiinngg  cceerrttaaiinn  mmeetthhooddss  ooff  kkiilllliinngg  sseeaallss,,  
ssuubbjjeecctt  ttoo  eexxcceeppttiioonnss  ssuucchh  aass  aalllloowwiinngg  tthhee  kkiilllliinngg  oorr  ttaakkiinngg  ooff  tthhee  sseeaall  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  lliicceennccee  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  
SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee..  TThhee  kkiilllliinngg  ooff  sseeaallss  iiss  llaawwffuull  oonnllyy  wwhheenn  iinn  sseeaassoonn..  WWhhiillee  aaggaaiinn  tthheerree  aarree  eexxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  
ggeenneerraall  rruullee,,  tthheessee  eexxcceeppttiioonnss  aarree  nnoott  aaiimmeedd  aatt  tthhee  kkiilllliinngg  ooff  sseeaallss  aass  aa  mmeeaannss  ooff  ffiisshh  ffaarrmm  pprreeddaattoorr  ccoonnttrrooll  aanndd  iitt  iiss  
nnoott  cclleeaarr  iiff  aannyy  ooff  tthhee  eexxcceeppttiioonnss  wwoouulldd  aappppllyy  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..  TThhiiss  iissssuuee  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  aauutthhoorriittaattiivveellyy  
rreessoollvveedd..4400  



TThhee  WWiillddlliiffee  aanndd  CCoouunnttrryyssiiddee  AAcctt  11998811  iimmppoosseess  wwiiddee--rraannggiinngg  pprroohhiibbiittiioonnss  uuppoonn  tthhee  kkiilllliinngg  oorr  ttaakkiinngg  ooff  bbiirrddss  oorr  
ootthheerr  wwiilldd  aanniimmaallss..  TTwwoo  eexxcceeppttiioonnss  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ffiisshh  ffaarrmmss..  TThhee  ffiirrsstt  iiss  aann  eexxcceeppttiioonn  aalllloowwiinngg  ffoorr  tthhee  
kkiilllliinngg  oorr  iinnjjuurryy  ooff  aa  wwiilldd  bbiirrdd,,  ootthheerr  tthhaann  cceerrttaaiinn  rraarree  ssppeecciieess,,  bbyy  aann  ““aauutthhoorriizzeedd  ppeerrssoonn””  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  
pprreevveennttiinngg  sseerriioouuss  ddaammaaggee  ttoo  lliivveessttoocckk  oorr  ffiisshheerriieess..  TThhee  sseeccoonndd  iiss  wwhheerree  tthhee  kkiilllliinngg  iiss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  aann  
aapppprroopprriiaattee  lliicceennccee..  
IInn  rreessppeecctt  ooff  ootthheerr  wwiilldd  aanniimmaallss,,  oonnllyy  tthhoossee  ssppeecciiffiiccaallllyy  lliisstteedd  iinn  aa  sscchheedduullee  ttoo  tthhee  AAcctt  aarree  pprrootteecctteedd..  OOff  tthhoossee  
aanniimmaallss  ggiivveenn  tthhee  pprrootteeccttiioonn,,  tthhee  oonnllyy  oonnee  lliikkeellyy  ttoo  bbee  aa  ffiisshh  ffaarrmm  pprreeddaattoorr  iiss  tthhee  ootttteerr..  EExxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  
ootttteerr,,  iitt  iiss  ggeenneerraallllyy  llaawwffuull  ttoo  eemmppllooyy  hhuummaannee  ddeessttrruuccttiivvee  mmeetthhooddss  ooff  pprreeddaattoorr  ccoonnttrrooll  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  wwiilldd  aanniimmaallss  
ootthheerr  tthhaann  bbiirrddss..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ootttteerrss,,  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  mmaayy  nnoott  bbee  gguuiillttyy  ooff  aann  ooffffeennccee  iiff  tthhee  ffaarrmmeerr  sshhoowwss  tthhaatt  
kkiilllliinngg  tthhee  ootttteerr  wwaass  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprreevveennttiinngg  sseerriioouuss  ddaammaaggee  ttoo  lliivveessttoocckk  oorr  ffiisshheerriieess..4411  
  
  
  
  
  
  
  
WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess  
UUnnddeerr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  PPoolllluuttiioonn  AAcctt  11997744,,  aass  aammeennddeedd  bbyy  tthhee  WWaatteerr  AAcctt  11998899,,  aallll  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  mmuusstt  hhaavvee  aa  
lliicceennccee  kknnoowwnn  aass  aa  CCoonnsseenntt  ttoo  DDiisscchhaarrggee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  
ddiisscchhaarrggee  ooff  ppoolllluuttaannttss  iinnttoo  ffrreesshh  wwaatteerrss  aanndd  ccooaassttaall  wwaatteerrss  uupp  ttoo  tthhrreeee  mmiilleess  ooffffsshhoorree..  TThheessee  ccoonnsseennttss  wweerree  
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IItt  hhaass  bbeeeenn  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  llaacckk  ooff  ssuuffffiicciieenntt  rreessoouurrcceess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  mmoonniittoorr  CCoonnsseennttss  ttoo  DDiisscchhaarrggee  iinn  aallll  
aarreeaass..  TThhee  WWeesstteerrnn  IIsslleess  CCoouunncciill  iinnssppeeccttss  ffaarrmm  ssiitteess  ttwwiiccee  eeaacchh  yyeeaarr  ttoo  aasssseessss  tthhee  aaeesstthheettiicc  qquuaalliittyy  ooff  sshhoorreess  iinn  tthhee  
vviicciinniittyy  ooff  ccaaggee  ssiitteess  aanndd  ttoo  eexxaammiinnee  sseeaa  lliiccee  ttrreeaattmmeennttss..  
IInn  ssoommee  ccaasseess,,  tthhee  CCoonnsseenntt  ttoo  DDiisscchhaarrggee  ccoonnttaaiinnss  aa  ccoonnddiittiioonn  rreeqquuiirriinngg  aa  ffiisshh  ffaarrmm  ttoo  ccoonndduucctt  aanndd  rreeppoorrtt  uussiinngg  
sseellff--mmoonniittoorriinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  bbyy  aauutthhoorriittiieess  ttaakkeess  tthhee  ffoorrmm  ooff  aann  ooccccaassiioonnaall  aauuddiitt  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  ddaattaa..  FFoorr  
eexxaammppllee,,  oonnee  aarreeaa’’ss  sseellff--mmoonniittoorriinngg  rreeggiimmee  rreeqquuiirreess  ccoolllleeccttiioonn  ooff  sseeddiimmeenntt  ccoorreess  nneeaarr  eeaacchh  ccaaggee  ggrroouupp  aanndd  aatt  aa  
ccoonnttrrooll  ssiittee..  
TThhee  SSccoottttiisshh  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  hhaass  mmaaddee  nnuummeerroouuss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinn  iittss  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr4444  ttoo  
iimmpprroovvee  ssiittee  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  mmeeddiicciinneess  aanndd  cchheemmiiccaallss,,  nnuuttrriieennttss,,  aanndd  
oorrggaanniicc  aanndd  ootthheerr  wwaassttee..  IItt  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  tthhaatt  tthhee  rreegguullaattiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  pprrooppoosseedd  wwiillll  rreeqquuiirree  ssiiggnniiffiiccaanntt  
aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  hhaass  ssuuggggeesstteedd  ooppttiioonnss  ffoorr  pprroovviiddiinngg  tthhoossee  rreessoouurrcceess..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
UUnnddeerr  rreecceenntt  SSccoottttiisshh  OOffffiiccee  GGuuiiddeelliinneess,,  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  tthhrreesshhoollddss  aanndd  ccrriitteerriiaa::  
VVeerryy  SSeennssiittiivvee  AArreeaass::  
  aallll  pprrooppoossaallss  ffoorr  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ssiitteess  oorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aatt  eexxiissttiinngg  ssiitteess  ((““ssiiggnniiffiiccaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn””  

iiss  aannyy  iinnccrreeaassee  ooff  mmoorree  tthhaann  2255%%  iinn  lleeaassee  aarreeaa  oorr  eeqquuiippmmeenntt  wwhhiicchh  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  lleeaassee  aarreeaa  ooff  mmoorree  tthhaann  
66,,000000  mm22  oorr  aa  ccaaggee  aarreeaa  ooff  mmoorree  tthhaann  22,,000000  mm22))..  

EEnncclloosseedd  IInnsshhoorree  AArreeaass::  
  iinn  sseeaa  lloocchhss  aanndd  ootthheerr  eenncclloosseedd  iinnsshhoorree  aarreeaass,,  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthh  aa  pprrooppoosseedd  aannnnuuaall  oouuttppuutt  ooff  oovveerr  225500  

ttoonnnneess  oorr  ttoottaall  ccaaggee  aarreeaa  ooff  oovveerr  66,,000000  mm22  oorr  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  ddeevveellooppmmeenntt  wwhhiicchh  wwoouulldd  
rreessuulltt  iinn  eeiitthheerr  ooff  tthheessee  lliimmiittss  bbeeiinngg  eexxcceeeeddeedd  wwiitthhiinn  aa  22  kkmm  rraaddiiuuss  ooff  eexxiissttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt..  

OOppeenn  SSeeaa  AArreeaass::  
  iinn  ooppeenn  sseeaa  aarreeaass  wwiitthhiinn  22  kkmm  ooff  tthhee  ccooaasstt,,  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthh  aa  pprrooppoosseedd  aannnnuuaall  oouuttppuutt  ooff  oovveerr  550000  ttoonnnneess  

oorr  ttoottaall  ccaaggee  aarreeaa  ooff  oovveerr  1122,,000000  mm22,,  oorr  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  ddeevveellooppmmeenntt  wwhhiicchh  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  
eeiitthheerr  ooff  tthheessee  lliimmiittss  bbeeiinngg  eexxcceeeeddeedd  wwiitthhiinn  aa  22  kkmm  rraaddiiuuss  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt..  

AAnn  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  aallssoo  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooppoossaallss  wwhhiicchh  ffaallll  bbeellooww  tthhee  tthhrreesshhoollddss  ffoorr  
eenncclloosseedd  iinnsshhoorree  aarreeaass  aanndd  ooppeenn  sseeaa  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ssiiggnniiffiiccaanntt..  IIff  aann  
eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  ssttaatteemmeenntt  wwiitthh  ddaattaa  ttoo  
ddeessccrriibbee  aanndd  aasssseessss  tthhee  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm  aanndd  iittss  oovveerraallll  eeffffeecctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  ttoo  
aavvooiidd,,  rreedduuccee  oorr,,  iiff  ppoossssiibbllee,,  rreemmeeddyy  aannyy  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss,,  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  tthhee  iimmppaacctt  oovveerr  ttiimmee..  
  
  
  
  
SSppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  iinncclluuddeess::  
••  ddeettaaiillss  aabboouutt  tthhee  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn,,  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa,,  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  ootthheerr  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aanndd  lleeaasseess,,  

aanndd  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  sseelleeccttiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee;;  
••  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ttyyppee,,  ssiizzee  aanndd  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  pprrooppoosseedd  eeqquuiippmmeenntt,,  ddeettaaiillss  aabboouutt  pprrooppoossaallss  ffoorr  rroottaattiioonn  

oorr  ffaalllloowwiinngg,,  iiff  aannyy,,  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  pprroodduuccttiioonn  mmeetthhooddss,,  ssttoocckkiinngg  lleevveellss  aanndd  oouuttppuuttss;;  
••  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  iinnssttaalllliinngg,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooppoossaallss  ffoorr  

ccoonnttrroolllliinngg  ddiisseeaassee  aanndd  pprreeddaattoorrss  aanndd  ffoorr  ddiissppoossiinngg  ooff  ddeeaadd  ffiisshh  aanndd  ootthheerr  ddeebbrriiss,,  aanndd  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  
pprroojjeecctteedd  ssttaaffffiinngg  lleevveellss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ttyyppeess  aanndd  nnuummbbeerrss  ooff  jjoobbss;;  



••  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aannyy  nneeww  oonnsshhoorree  ddeevveellooppmmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  nneeww  ppiieerrss  oorr  jjeettttiieess,,  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  aacccceessss  
aarrrraannggeemmeennttss;;  

••  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  eexxiissttiinngg  mmaarriinnee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  hhyyddrrooggrraapphhyy,,  eessttiimmaatteess  ooff  lleevveellss  ooff  eefffflluueenntt  aanndd  cchheemmiiccaall  
ddiisscchhaarrggeess,,  aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  oonn  wwaatteerr  qquuaalliittyy,,  sseeaabbeedd  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  eeccoollooggyy  ooff  tthhee  
aarreeaa,,  aanndd  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  mmeeaassuurreess  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ppootteennttiiaall  eeffffeeccttss;;  

••  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  llaannddssccaappee  cchhaarraacctteerr  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmeeaassuurreess  pprrooppoosseedd  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  aannyy  
vviissuuaall  aammeenniittyy;;  

••  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  wwiillddlliiffee  aanndd  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  eeffffeecctt  oonn  
wwiillddlliiffee,,  iinncclluuddiinngg  wwiilldd  ffiisshh  ssttoocckkss;;  

••  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  eeffffeecctt  oonn  eexxiissttiinngg  mmaarriinnee  aaccttiivviittiieess  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  iinntteerreessttss  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  
nnaavviiggaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeemmeennttss  ssttrruucckk  wwiitthh  ootthheerr  llooccaall  iinntteerreessttss;;  aanndd  

••  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess  aanndd  mmeetthhooddss  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  sshhoorrtt  aanndd  lloonngg  tteerrmm  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  oonn  tthhee  
eennvviirroonnmmeenntt..4455  

TThhee  CCrroowwnn  EEssttaattee  ooffffiiccee  hhaass  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  nnoott  rreeqquuiirree  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd,,  eevveenn  
wwhheenn  tthhee  tthhrreesshhoollddss  nnootteedd  aabboovvee  hhaavvee  bbeeeenn  mmeett..  AAppppaarreennttllyy,,  tthhiiss  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  
uusseedd  eexxtteennssiivveellyy  ttoo  ddaattee..4466  
PPrreevveennttaattiivvee  MMeeaassuurreess  
TThhee  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss,,  iiff  eemmppllooyyeedd  aass  iinntteennddeedd,,  ccoouulldd  aassssiisstt  iinn  pprreevveennttiinngg  ssoommee  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  SSccoottllaanndd’’ss  mmaarriinnee  aarreeaass..  
  
  
  
  
  
  
  
PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  
TThheerree  aarree  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceedduurreess  iinn  ppllaaccee  ffoorr  iinnvviittiinngg  aanndd  rreecceeiivviinngg  ccoommmmeennttss,,  ffoorr  aa  2288--ddaayy  ppeerriioodd,,  ffrroomm  tthhee  
ppuubblliicc  oonn  ffiisshh  ffaarrmm  lleeaassee  aapppplliiccaattiioonnss..  AApppplliiccaattiioonnss  aarree  aaddvveerrttiisseedd  iinn  tthhee  nneewwssppaappeerr  aanndd  ccooppiieess  aarree  sseenntt  ttoo  rreelleevvaanntt  
ppaarrttiieess..  
TThhee  SSccoottttiisshh  NNaattuurraall  HHeerriittaaggee  aanndd  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  
ccoonnssuulltteedd  oonn  lleeaassee  aapppplliiccaattiioonnss..  
EEnnffoorrcceemmeenntt  
DDuuee  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  rreemmoottee  llooccaattiioonnss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss,,  aaggeenncciieess  hhaavvee  oofftteenn  nnoott  hhaadd  ssuuffffiicciieenntt  rreessoouurrcceess  ttoo  
aaddeeqquuaatteellyy  mmoonniittoorr  wwhheetthheerr  rreegguullaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  bbeeiinngg  mmeett  aanndd  iinniittiiaattee  eennffoorrcceemmeenntt  mmeeaassuurreess,,  wwhheerree  
nneecceessssaarryy..  4477  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



IIVV..  NNEEWW  BBRRUUNNSSWWIICCKK  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  IInndduussttrryy  
AAqquuaaccuullttuurree  iiss  aa  rraappiiddllyy  ggrroowwiinngg  iinndduussttrryy  iinn  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk..  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iiss  tthhee  ddoommiinnaanntt  ssppeecciieess  rraaiisseedd,,  
rreepprreesseennttiinngg  aabboouutt  9955%%  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttiioonn  iinn  tthhee  pprroovviinnccee..  IInn  ffaacctt,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ssaallmmoonniidd  ccuullttuurree  iinn  
AAttllaannttiicc  CCaannaaddaa  ooccccuurrss  iinn  ssoouutthheerrnn  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk..  
SSaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ssttaarrtteedd  iinn  ssoouutthhwweesstteerrnn  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  iinn  11997799  wwiitthh  aa  ssmmaallll  hhaarrvveesstt  vvaalluueedd  aatt  $$4455,,000000..4488  TThhee  
iinndduussttrryy  hhaass  ggrroowwnn  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ssiinnccee  tthheenn  aanndd,,  iinn  11999966,,  tthhee  ttoottaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iinn  NNeeww  
BBrruunnsswwiicckk  wwaass  eessttiimmaatteedd  aatt  mmoorree  tthhaann  1166,,000000  ttoonnnneess,,  wwoorrtthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$112222  mmiilllliioonn..4499  SSaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  iinn  
tthhee  BBaayy  ooff  FFuunnddyy,,  wwhheerree  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iiss  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  tthhiiss  pprroovviinnccee,,  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  rreeaacchh  2200,,000000  ttoonnnneess  bbyy  
tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  ddeeccaaddee..  
IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  EEaasstt  CCooaasstt  ooff  CCaannaaddaa  iiss  cchhiilllleedd  bbyy  tthhee  LLaabbrraaddoorr  CCuurrrreenntt  bbrriinnggiinngg  wwaatteerrss  ffrroomm  tthhee  AArrccttiicc  OOcceeaann  
aalloonngg  tthhiiss  ccooaasstt..  TThhee  rreessuullttiinngg  llooww  wwaatteerr  tteemmppeerraattuurreess  mmaakkeess  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  ddiiffffiiccuulltt  iinn  mmaannyy  llooccaattiioonnss..  TThhee  
ssoouutthheerrnn  ccooaasstt  ooff  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  iiss  oonnee  ooff  tthhee  rreellaattiivveellyy  ffeeww  aarreeaass  tthhaatt  hhaass  wwiinntteerr  tteemmppeerraattuurreess  aabboovvee  tthhee  
mmiinniimmuumm  lleetthhaall  tteemmppeerraattuurree  ffoorr  ssaallmmoonniiddss..5500  
LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  aanndd  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  ssiiggnneedd  aa  mmeemmoorraanndduumm  ooff  
uunnddeerrssttaannddiinngg  iinn  11998899  ddiirreecctteedd  aatt  tthhee  oorrddeerrllyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  
ssyysstteemm  ooff  lliicceennssiinngg  aanndd  lleeaassiinngg  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  aaqquuaaccuullttuurree  vveennttuurreess..  TThhee  pprroovviinnccee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  
pprroommoottiioonn,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iissssuuaannccee  ooff  lleeaasseess  aanndd  ooppeerraattiinngg  
lliicceenncceess  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess..  TThhee  aaggrreeeemmeenntt  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoooorrddiinnaattiinngg  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  
eennssuurree  iinntteerraaggeennccyy  ccooooppeerraattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  pprroommoottiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaqquuaaccuullttuurree..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss  hhaass  aappppooiinntteedd  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ccoooorrddiinnaattoorr  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  aammoonngg  ffeeddeerraall  
aaggeenncciieess  tthhee  rreevviieeww  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceenncceess  aanndd  lleeaasseess,,  tthhee  sseeccuurriinngg  ooff  rreeqquuiirreedd  
ppeerrmmiittss,,  aanndd  ootthheerr  aassppeeccttss  aaffffeeccttiinngg  aaqquuaaccuullttuurree..  TThhee  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  
aanndd  OOcceeaannss  ffrroomm  tthhee  pprroovviinnccee..5511  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  pprroovviinncciiaall  aaggeennccyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  
NNeeww  BBrruunnsswwiicckk..  IItt  ddeeaallss  wwiitthh  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iissssuueess  lliicceenncceess  aanndd  lleeaasseess,,  aanndd  
ccoonndduuccttss  iinnssppeeccttiioonnss..  
TThhee  pprroovviinncciiaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  CClleeaann  EEnnvviirroonnmmeenntt  AAcctt,,  tthhee  CClleeaann  WWaatteerr  AAcctt  
aanndd  tthhee  PPeessttiicciiddee  CCoonnttrrooll  AAcctt..  IItt  rreevviieewwss  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ppeerrmmiittss  ffoorr  ffrreesshhwwaatteerr  aanndd  wwaatteerr--ccoouurrssee  aalltteerraattiioonnss  aanndd  
iissssuueess  ppeerrmmiittss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  cchheemmiiccaallss  aanndd  ppeessttiicciiddeess..  
  
  

  
  
TThhee  pprroovviinncciiaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  oovveerrsseeeess  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  CCrroowwnn  llaannddss  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  
wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinnccee  bbuutt  hhaass  ttrraannssffeerrrreedd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  CCrroowwnn  llaannddss  aapppprroovveedd  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  uussee  ttoo  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree..5522  
IInn  11998888,,  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  ppaasssseedd  lleeggiissllaattiioonn,,  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt,,5533  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaiimmeedd  aatt  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  
rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinnccee..  TThhee  GGeenneerraall  RReegguullaattiioonn——AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt5544  wwaass  
aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  iinn  11999911,,  sseettttiinngg  oouutt  ddeettaaiilleedd  rreeqquuiirreemmeennttss  rreellaatteedd  ttoo  ssiittiinngg  aanndd  ooppeerraattiioonnss..  
SSiittiinngg  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iissssuuiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  lleeaasseess  aanndd  aaqquuaaccuullttuurree  
lliicceenncceess,,  bbootthh  ooff  wwhhiicchh  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ooppeerraattiinngg  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  eessttaabblliisshheedd  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  



AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  RReegguullaattiioonn——AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt..  TThheessee  ccoonnddiittiioonnss  iinncclluuddee  ppllaacciinngg  lliimmiittaattiioonnss  oonn  
tthhee  aarreeaa  oorr  ssiizzee  ooff  aa  ssiittee  aanndd  tthhee  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  aannyy  ggiivveenn  ooppeerraattiioonn..  
AAnn  aaqquuaaccuullttuurree  lleeaassee,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iissssuueedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  uupp  ttoo  2200  yyeeaarrss,,  iiss  rreeqquuiirreedd  wwhheerree  tthhee  ooppeerraattiioonn  iiss  ttoo  bbee  
ccoonndduucctteedd  oonn  ppuubblliicc  llaannddss  oowwnneedd  bbyy  tthhee  pprroovviinnccee..  GGeenneerraallllyy,,  aallll  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  aarree  
llooccaatteedd  oonn  pprroovviinncciiaallllyy  oowwnneedd  ppuubblliicc  llaanndd..  AAnn  aaqquuaaccuullttuurree  ooccccuuppaattiioonn  ppeerrmmiitt  aalllloowwss  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo  ooccccuuppyy  
aanndd  uussee  aa  ssiittee  ffoorr  aa  tteemmppoorraarryy  ppeerriioodd  ooff  uupp  ttoo  tthhrreeee  yyeeaarrss..5555  BBootthh  aa  lleeaassee  aanndd  aann  ooccccuuppaattiioonn  ppeerrmmiitt  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  
tthhee  tteerrmmss,,  ccoovveennaannttss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  aarree  eessttaabblliisshheedd  bbyy  rreegguullaattiioonnss  eeiitthheerr  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  tthhee  lleeaassee  oorr  ppeerrmmiitt  iiss  
iissssuueedd  aanndd  aannyy  ootthheerr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  sseett  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  iinn  tthhee  lleeaassee  oorr  ppeerrmmiitt..5566  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss,,  tthhee  
NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  SSaallmmoonn  GGrroowweerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  hhaass  
ddeevveellooppeedd  gguuiiddeelliinneess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ssiizzee  aanndd  pprroodduuccttiioonn  lleevveell  ffoorr  eeaacchh  ssiittee,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess::  
••  bboouunnddaarriieess  aarree  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ssiitteess  ttoo  eennssuurree  aa  ssuuffffiicciieenntt  aarreeaa  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aann  eeccoonnoommiiccaallllyy  

vviiaabbllee  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiioonn  wwhhiillee  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  tthhaatt  aarreeaa  ffrroomm  ppuubblliicc  uussee——aalllloowwaannccee  
mmaayy  bbee  ggiivveenn  ffoorr  ppootteennttiiaall  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ssiittee  wwiitthhiinn  tthhee  eessttaabblliisshheedd  lliimmiittss  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ssiittee;;  

••  pprroodduuccttiioonn  lleevveellss  aarree  sseett  ffoorr  aann  ooppeerraattiioonn  ttoo  eennssuurree  eeccoonnoommiicc  vviiaabbiilliittyy  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  pprroodduuccttiioonn  iinn  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhaatt  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiioonn  aatt  tthhaatt  ssiittee;;  

••  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  eevvaalluuaattiinngg  aanndd  ppllaacciinngg  lliimmiittaattiioonnss  oonn  bbootthh  ssiittee  aapppprroovvaallss  aanndd  eexxppaannssiioonnss  aarree  aapppplliieedd  eeqquuiittaabbllyy  
ttoo  aallll  ooppeerraattoorrss  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  tthhee  iimmppaacctt  oonn  ppuubblliicc  rreessoouurrcceess  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..5577  

  
  
  
  
  
PPrroodduuccttiioonn  lleevveellss  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt’’ss  ccaappaacciittyy  ttoo  ssuussttaaiinn  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aatt  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  
ssiittee..  FFaaccttoorrss  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhiiss  iinncclluuddee::  
  ••  wwaatteerr  ddeepptthh,,••  ttoottaall  ssiittee  aarreeaa,,••  ccuurrrreenntt  oorr  ffllooww  rraatteess,,••  bboottttoomm  ttyyppee,,••  ccaaggee  ssiizzee,,••  wwaatteerr  

qquuaalliittyy,,••  hhuussbbaannddrryy,,  aanndd••  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess..5588  
AA  mmeetthhoodd  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eessttiimmaatteedd  ssiittee  ppootteennttiiaall  ((EESSPP))  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  nneeww  oorr  eexxppaannddiinngg  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree  ssiitteess  iinn  tthhee  BBaayy  ooff  FFuunnddyy..  TThhee  EESSPP  iiss  aann  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ffiisshh  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  
ppeerrmmiitttteedd  oonn  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  aatt  aannyy  ttiimmee..  IItt  iiss  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  aa  ffoorrmmuullaa  wwhhiicchh  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss::  
  ••  tthhee  ttoottaall  aapppprroovveedd  aarreeaa  ooff  tthhee  ssiittee  bbeellooww  mmeeaann  llooww  ttiiddee,,  iinn  ssqquuaarree  mmeettrreess;;••  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  

ssuurrffaaccee  aarreeaa  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ccaaggeess,,  eexxcclluuddiinngg  wwaallkkwwaayyss;;••  tthhee  aavveerraaggee  nneett  ddeepptthh  ooff  66  mmeettrreess;;••
  aa  mmiinniimmuumm  ssiittee  ddeepptthh  ooff  88  mmeettrreess  aatt  mmeeaann  llooww  ttiiddee,,  aass  sseett  uunnddeerr  tthhee  GGeenneerraall  RReegguullaattiioonn——
  AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt;;••  aa  mmaaxxiimmuumm  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  ooff  1188  kkgg  ppeerr  ccuubbiicc  mmeettrree;;••  tthhee  aavveerraaggee  mmaarrkkeett  
wweeiigghhtt  ooff  ccuullttuurreedd  ssaallmmoonn  ffrroomm  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iinn  tthhee  BBaayy  ooff  FFuunnddyy,,    bbeeiinngg  44..55  kkgg..5599  

TThhee  mmaaxxiimmuumm  ssttaarrtt  uupp  pprroodduuccttiioonn  oonn  aa  ssiittee  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  7700%%  ooff  tthhee  eessttiimmaatteedd  ssiittee  ppootteennttiiaall..  
TThhee  mmiinniimmuumm  ssiittee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  nneeww  aaqquuaaccuullttuurree  ssiitteess  ccuullttuurriinngg  ffiinnffiisshh  iiss  sseett  uunnddeerr  tthhee  GGeenneerraall  RReegguullaattiioonn——
AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt..  SSiitteess  mmuusstt  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  88..00  mmeettrreess  iinn  ddeepptthh  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  ccaaggeess  aanndd  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  
330000  mmeettrreess  ffrroomm  ootthheerr  aaqquuaaccuullttuurree  ssiitteess,,  hheerrrriinngg  wweeiirrss,,  wwhhaarrvveess,,  lloobbsstteerr  ppoouunnddss,,  aanndd  ootthheerr  mmaarriinnee  ssttrruuccttuurreess..  
TThhee  rreeccoommmmeennddeedd  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttaannddaarrddss  tthhaatt  aarree  sseett  ttoo  eennssuurree  lloonngg  tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  aann  ooppeerraattiioonn  wwhhiillee  
mmiinniimmiizziinngg  tthhee  rriisskk  ooff  sseeaabbeedd  ddeeggrraaddaattiioonn  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  ••  tthhee  aavveerraaggee  ccuurrrreenntt  ssppeeeedd  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  aannyy  pprrooppoosseedd  oorr  eexxiissttiinngg  ccaaggee  cclluusstteerrss  sshhoouulldd  bbee    nnoo  

lleessss  tthhaann  55  ccmm  ppeerr  sseeccoonndd  ((1100  ccmm  ppeerr  sseeccoonndd  iiss  nnootteedd  aass  bbeeiinngg  pprreeffeerraabbllee));;  



  ••  sseeddiimmeenntt  ssaammpplleess  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  aannyy  pprrooppoosseedd  oorr  eexxiissttiinngg  ccaaggee  cclluusstteerrss  sshhoouulldd  bbee  nnoo    mmoorree  tthhaann  
6655%%  ssiilltt//ccllaayy;;  

••  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  aatt  lleeaasstt  55  mmeettrreess  ooff  cclleeaarraannccee  aatt  mmeeaann  llooww  ttiiddee  ffrroomm  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ccaaggee  nneettss  ttoo  tthhee  sseeaafflloooorr,,  
nneecceessssiittaattiinngg  aatt  lleeaasstt  1133  mmeettrreess  ooff  wwaatteerr  aatt  mmeeaann  llooww  ttiiddee  ttoo  aallllooww  ffoorr  bbaaggggiinngg  ooff  aa  66  mmeettrree  nneett  ttoo  88  mmeettrreess  aatt  
tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  ccaaggee..  

  
  
  
TThheessee  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttaannddaarrddss  aarree  bbaasseedd  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  oonnggooiinngg  ssiittee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreesseeaarrcchh  
ccoonndduucctteedd  bbyy  vvaarriioouuss  aaggeenncciieess..  TThhee  ccrriitteerriiaa  aarree  uusseedd  ttoo  aasssseessss  aa  pprrooppoosseedd  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  mmaayy  wwaanntt  ttoo  iinnccrreeaassee  pprroodduuccttiioonn..  IIff  aa  ssiittee  ddooeess  nnoott  mmeeeett  tthheessee  
ccrriitteerriiaa,,  iitt  mmaayy  ssttiillll  bbee  aapppprroovveedd  iinn  ssoommee  ccaasseess  bbuutt  mmaayy  bbee  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  lleessss  tthhaann  7700%%  ooff  tthhee  eessttiimmaatteedd  ssiittee  
ppootteennttiiaall..  
TThhee  rreevviieeww  pprroocceessss  ffoorr  lleeaassiinngg  aanndd  lliicceennssiinngg  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ssiitteess  bbeeggiinnss  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaanntt  ffiilliinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn  
aanndd  aa  SSiittee  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ffeeee..6600  
TThhee  aaqquuaaccuullttuurree  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ffoorr  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  rreeqquuiirreess  aapppplliiccaannttss  ttoo  ssuubbmmiitt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  
tthhee  ssiittee  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  mmeett..  TThhee  ddaattaa  rreeqquuiirreedd  iinncclluuddee  
••  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittee,,  
••  tthhee  ssppeecciieess  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eeaacchh  ssppeecciieess  ttoo  bbee  ccuullttuurreedd,,  
••  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaaggeess  aanndd  ttoottaall  rreeaarriinngg  ssppaaccee  rreeqquuiirreedd,,  aanndd  
••  ssppeecciiffiicc  ssiittee  ccrriitteerriiaa,,  ssuucchh  aass  ••  ddeettaaiillss  ooff  aannyy  ppootteennttiiaall  ccoonnfflliiccttiinngg  uusseess  wwiitthhiinn  335500  mmeettrreess  ooff  tthhee  

pprrooppoosseedd  ssiittee,,      ssuucchh  aass  ccoommmmeerrcciiaall  ffiisshheerriieess  aaccttiivviittiieess,,  llaannddoowwnneerr  uussee  oorr  rreeccrreeaattiioonn  uussee,,  ••
  wwhheetthheerr  tthhee  ssiittee  iiss  wwiitthhiinn  330000  mmeettrreess  ooff  aannootthheerr  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee,,  aa  hheerrrriinngg  wweeiirr,,  aa      lloobbsstteerr  
ppoonndd  oorr  aannootthheerr  mmaarriinnee  ssttrruuccttuurree,,  ••  wwhheetthheerr  aallll  ssiittee  bboouunnddaarriieess  aarree  ffuurrtthheerr  tthhaann  4455  mmeettrreess  ffrroomm  tthhee  mmeeaann  
llooww  wwaatteerr  mmaarrkk,,  ••  wwhheetthheerr  aallll  aanncchhoorrss,,  mmoooorriinnggss,,  aanndd  ootthheerr  ssuubbmmeerrggeedd  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  aatt  lleeaasstt  22    
  mmeettrreess  ooff  wwaatteerr  aatt  mmeeaann  llooww  wwaatteerr,,  aanndd  ••  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aa  mmiinniimmuumm  ddeepptthh  ooff  88  mmeettrreess  ooff  wwaatteerr,,  
dduurriinngg  mmeeaann  llooww  wwaatteerr,,      wwhheerree  ccaaggeess  wwiillll  bbee  ppllaacceedd..6611  

AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  oorr  ttoo  aammeenndd  eexxiissttiinngg  ssiittee  bboouunnddaarriieess  mmuusstt  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  SSiittee  
DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann..  TThhiiss  iiss  aa  ppllaann  oorr  sseerriieess  ooff  ppllaannss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddrraawwnn  ttoo  ssccaallee  sshhoowwiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  
aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  wwhhaatt  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ssiittee..6622  TThhee  ppllaann  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  aa  
pprrooffeessssiioonnaall,,  ssuucchh  aass  aa  llaanndd  ssuurrvveeyyoorr  oorr  eennggiinneeeerr..  TThhee  ppllaannss  sshhooww  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee  llaayyoouutt  iinncclluuddiinngg  tthhee  ttyyppee  aanndd  
ssiizzee  ooff  aallll  ssttrruuccttuurreess  oorr  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ssiittee..  GGeenneerraallllyy  tthhee  SSiittee  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  iiss  mmoorree  tthhaann  oonnee  
ppllaann  sshhoowwiinngg  ttwwoo  lleevveellss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ddrraawwnn  aatt  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ssccaalleess..  TThhee  ffiirrsstt  ppllaann  ccoonnttaaiinnss  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  tthhee  ssiittee  aanndd  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..  TThhee  sseeccoonndd  ccoonnttaaiinnss  mmoorree  ssppeecciiffiicc  ddeettaaiillss  aabboouutt  tthhee  ssiittee  aanndd  aannyytthhiinngg  wwiitthhiinn  
tthhee  ssiittee  bboouunnddaarriieess..6633  
  
  
  
  
  
  
  
  
AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  aatt  tthhee  rreeggiioonnaall  ooffffiiccee,,  aa  ssiittee  eevvaalluuaattiioonn  iiss  ccoonndduucctteedd  aanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  iiss  
sseenntt  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr,,  wwhhoo  iiss  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  uunnddeerr  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt..  
TThhee  RReeggiissttrraarr  iinniittiiaatteess  tthhee  ppuubblliicc  nnoottiiffiiccaattiioonn  pprroocceessss,,  aass  ddeessccrriibbeedd  bbeellooww,,  aanndd  aann  iinntteerraaggeennccyy  rreevviieeww..  



TThhee  iinntteerraaggeennccyy  rreevviieeww  iiss  ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  aanndd  ccoonnssiissttss  ooff  sseennddiinngg  
tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ootthheerr  pprroovviinncciiaall  aanndd  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss..  TThhee  pprroovviinncciiaall  ddeeppaarrttmmeennttss  aarree  NNaattuurraall  
RReessoouurrcceess  aanndd  EEnneerrggyy,,  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  MMuunniicciippaalliittiieess,,  CCuullttuurree  aanndd  HHoouussiinngg  aanndd  SSuuppppllyy  aanndd  SSeerrvviicceess..  TThhee  ffeeddeerraall  
ddeeppaarrttmmeennttss  aarree  FFiisshheerriieess  aanndd  OOcceeaannss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  CCooaasstt  GGuuaarrdd,,  EEnnvviirroonnmmeenntt  CCaannaaddaa,,  PPuubblliicc  WWoorrkkss  aanndd  
AAttllaannttiicc  CCaannaaddaa  OOppppoorrttuunniittiieess  AAggeennccyy  ((AACCOOAA))..  OOtthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  mmaayy  bbee  iinncclluuddeedd,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  
cciirrccuummssttaanncceess..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  rreeqquuiirreess  pprree--ssiittee  eevvaalluuaattiioonnss  ooff  aallll  ssiittee  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  bboouunnddaarryy  
aammeennddmmeennttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  aarreeaa  tteennddss  ttoo  bbee  ddeeppoossiittiioonnaall,,  tthhaatt  iiss,,  ccoonnttaaiinniinngg  ffiinnee,,  ssiillttyy  sseeddiimmeennttss,,  oorr  
eerroossiioonnaall  iinn  nnaattuurree  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aannyy  uunniiqquuee  ffeeaattuurreess..  TThhee  ssiittee  eevvaalluuaattiioonnss  aarree  ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  ooffffiiccee  
ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  aatt  tthhee  aapppplliiccaanntt’’ss  eexxppeennssee..  
FFoolllloowwiinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt,,  aann  AAqquuaaccuullttuurree  SSiittee  EEvvaalluuaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettss  ttoo  rreevviieeww  tthhee  
aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  nneeww  lleeaasseess  oorr  lliicceenncceess  oorr  aammeennddmmeennttss..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  FFiisshheerriieess  aanndd  
AAqquuaaccuullttuurree,,  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  aanndd  EEnneerrggyy,,  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  CCooaasstt  GGuuaarrdd,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  
OOcceeaannss,,  aanndd  AACCOOAA..  AA  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  rreevviieeww  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  iinnppuutt  iiss  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  
wwhhiicchh  tthheenn  rreevviieewwss  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  mmaakkeess  ccoommmmeennttss  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  
AAqquuaaccuullttuurree..6644  
FFoolllloowwiinngg  tthhiiss  rreevviieeww,,  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  AAqquuaaccuullttuurree  wwiillll  aaddvviissee  tthhee  aapppplliiccaanntt  ooff  tthhee  lliicceennssiinngg  ddeecciissiioonn..  IIff  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  iiss  nnoott  aapppprroovveedd,,  tthhee  RReeggiissttrraarr’’ss  ddeecciissiioonn  mmaayy  bbee  aappppeeaalleedd  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  
bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss..  
BBaasseedd  oonn  tthhee  ppuubblliicc  ccoommmmeennttss,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  rreevviieeww  aanndd  tthhee  ccoommmmeennttss  ffrroomm  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  SSiittee  EEvvaalluuaattiioonn  
CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  ddeecciiddeess  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  iissssuuee  aa  lleeaassee..  TThhee  MMiinniisstteerr’’ss  
ddeecciissiioonn  iiss  ffiinnaall  aanndd  ccaannnnoott  bbee  aappppeeaalleedd..  
FFoorr  ooppeerraattiioonnss  rreeqquuiirriinngg  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lleeaassee  oorr  ooccccuuppaattiioonn  ppeerrmmiitt,,  tthhee  ssiittee  mmuusstt  bbee  iinn  aann  aarreeaa  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  
ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  aass  aaqquuaaccuullttuurree  llaanndd..  BBeeffoorree  tthhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  ddeessiiggnnaattee  
llaanndd  aass  aaqquuaaccuullttuurree  llaanndd,,  tthhee  MMiinniisstteerr  mmuusstt  ggiivvee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  iinntteennddeedd  ddeessiiggnnaattiioonn..6655  
OOppeerraattiinngg  LLiicceennccee  
TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt  rreeqquuiirreess  aannyyoonnee  ccaarrrryyiinngg  oonn  aaqquuaaccuullttuurree  ttoo  hhoolldd  aa  lliicceennccee  tthhaatt  iiss  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  TThhee  
aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  ccoonnttrroollss  tthhee  ooppeerraattiioonnss  aatt  tthhee  ssiittee  aanndd  ssppeecciiffiieess  tthhee  ssppeecciieess  ttoo  bbee  ggrroowwnn  oonn  tthhee  ssiittee,,  tthhee  
nnuummbbeerrss  ooff  ffiisshh  ppeerrmmiitttteedd  oonn  tthhee  ssiittee,,  tthhee  ccaaggee  ccaappaacciittyy  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreedd..  
  

  
  
TThhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  mmaayy  iinncclluuddee  ssiittee  ssppeecciiffiicc  oorr  ggeenneerraall  rreeqquuiirreemmeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  
  ••  aaddhheerreennccee  ttoo  aann  aaqquuaaccuullttuurree  SSiittee  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann,,••  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ssiittee  uuttiilliizzaattiioonn,,  ssttoocckkiinngg  

ddeennssiittiieess  aanndd  pprroodduuccttiioonn,,••  mmeeaassuurreess  ttoo  mmiinniimmiizzee  rriisskk  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn,,••  mmeeaassuurreess  ttoo  
pprreevveenntt  eessccaappee  ooff  ffaarrmmeedd  ffiisshh,,••  mmeeaassuurreess  ttoo  mmiinniimmiizzee  rriisskk  ooff  ddiisseeaassee,,  ppaarraassiitteess,,  ttooxxiinnss  oorr  ccoonnttaammiinnaannttss  
sspprreeaaddiinngg  ttoo  ootthheerr    ssiitteess,,  aanndd••  mmeeaassuurreess  ttoo  eennssuurree  mmaaiinntteennaannccee  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ggeenneettiicc  ssttaannddaarrddss..6666  

AAnn  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  mmaayy  bbee  iissssuueedd  ffoorr  uupp  ttoo  2200  yyeeaarrss,,  bbuutt  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  lliicceennccee  mmuusstt  nnoott  bbee  lloonnggeerr  tthhaann  
tthhee  tteennuurree  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ggrraanntteedd..  
AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  aann  aapppplliiccaanntt  ffoorr  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  ccaann  aappppeeaall  aa  lliicceennssiinngg  ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr,,  wwhhoossee  
ddeecciissiioonn  iiss  ffiinnaall..  
AAfftteerr  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd,,  pprree--ddeevveellooppmmeenntt  ddaattaa  mmuusstt  bbee  ccoolllleecctteedd  pprriioorr  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  
ssiittee..  TThhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  iiss  ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  
pprrooppoonneenntt..  TThhiiss  ddaattaa  iinncclluuddeess  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  rraannggee  ooff  ccuurrrreenntt  ssppeeeeddss  aanndd  ddiirreeccttiioonnss  aatt  aa  ssppeecciiffiieedd  ppooiinntt  oovveerr  
tthhee  ffuullll  ttiiddaall  ccyyccllee..  AAss  wweellll,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaattaa  iiss  ccoolllleecctteedd  aatt  ssppeecciiffiieedd  ppooiinnttss::  



  ••  ddeepptthh  aatt  mmeeaann  llooww  ttiiddee;;••  ccoorree  ssaammpplleess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ssiilltt  aanndd  ccllaayy  aanndd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  
ooff  oorrggaanniicc    sseeddiimmeenntt,,  tthhee  ttyyppee,,  tthhiicckknneessss  aanndd  ccoolloouurr;;••  tthhee  aabbuunnddaannccee  ooff  aallll  ffaauunnaa;;••  tthhee  
aabbuunnddaannccee  ooff  aallll  fflloorraa;;••  rreeddooxx  mmeeaassuurreemmeennttss;;  aanndd••  aannyy  uunniiqquuee  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  

AA  ccoonnttrrooll  ppooiinntt  iiss  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  110000  mmeettrreess  oouuttssiiddee  tthhee  ssiittee  bboouunnddaarryy  aanndd  tthhee  ddaattaa  lliisstteedd  aabboovvee  mmuusstt  bbee  
ccoolllleecctteedd  aatt  tthhee  ccoonnttrrooll  ppooiinntt..6677  
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ssuurrvveeyyoorr  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  mmuusstt  pprreeppaarree  aa  PPllaann  ooff  AAqquuaaccuullttuurree  SSuurrvveeyy  ffoorr  ffiilliinngg  wwiitthh  
tthhee  CCrroowwnn  LLaannddss  BBrraanncchh  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  aanndd  EEnneerrggyy..  TThhiiss  PPllaann  aallssoo  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  
bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  AAqquuaaccuullttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  OOffffiicceerr  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree..  TThhee  lleeaassee  iiss  
iissssuueedd  aafftteerr  tthhiiss  PPllaann  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  aanndd  ffiilleedd..  
NNeexxtt,,  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  ssuurrvveeyyoorr  pprreeppaarree  aa  sseeccoonndd  ppllaann  ccaalllleedd  aa  SSuurrvveeyyoorr’’ss  AAqquuaaccuullttuurree  
SSiittee  RReeppoorrtt  sshhoowwiinngg  aallll  eeqquuiippmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  aallll  aanncchhoorrss,,  mmoooorriinngg  lliinneess  aanndd  ccaaggeess  aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  ddiimmeennssiioonnss  
aanndd  ooffffsseett  ddiissttaanncceess  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  ssiittee  bboouunnddaarriieess..  TThhiiss  ppllaann  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  RReeggiioonnaall  AAqquuaaccuullttuurree  
CCoooorrddiinnaattoorr  aatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  wwiitthhiinn  112200  ddaayyss  ooff  tthhee  llaatteerr  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ddaattee  ooff  
tthhee  lleeaassee  oorr  iittss  ccoommmmeenncceemmeenntt  ddaattee..6688  
  
  
  
  
EEssccaappeedd  FFaarrmmeedd  FFiisshh  
AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  mmaayy  ccoonnttaaiinn  pprroovviissiioonnss  ttoo  pprreevveenntt  eessccaappee  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  
TThhee  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  ssppeecciiffiieess  tthhee  ssppeecciieess  aanndd  ssttrraaiinnss  ooff  ffiisshh  tthhaatt  mmaayy  bbee  ccuullttiivvaatteedd  uunnddeerr  tthhaatt  lliicceennccee..6699  TThheerree  
aarree  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  tthhee  ssppeecciieess  aapppprroovveedd  ffoorr  ccuullttuurree  iinn  tthhee  BBaayy  ooff  FFuunnddyy  aanndd  oonnllyy  tthhee  SSaaiinntt  JJoohhnn  RRiivveerr  ssttrraaiinn  ooff  
AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  aarree  aauutthhoorriizzeedd..7700  
DDiisseeaassee  
AA  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  mmuusstt  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeppoorrtt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ddiisseeaassee,,  ppaarraassiitteess,,  ttooxxiinnss  oorr  ccoonnttaammiinnaannttss  ttoo  tthhee  
MMiinniisstteerr  oorr  aann  iinnssppeeccttoorr..  TThhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  rreeqquuiirree  mmeeaassuurreess  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  sspprreeaadd  ooff  tthhee  ddiisseeaassee,,  ppaarraassiitteess,,  ttooxxiinnss  
oorr  ccoonnttaammiinnaannttss..  IInn  ssoommee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  oorrddeerr  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  ttoo  qquuaarraannttiinnee  oorr  ddeessttrrooyy  ffiisshh..7711  
HHoowweevveerr,,  nnoo  oonnee  mmaayy  ddeessttrrooyy  ddiisseeaasseedd  ffiisshh  eexxcceepptt  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr..7722  
UUppoonn  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr,,  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  mmuusstt  pprroovviiddee  wweeeekkllyy  mmoorrttaalliittyy  rreeccoorrddss  ffoorr  eeaacchh  uunniitt  ccoonnttaaiinniinngg  
ffiinnffiisshh..7733  
AAllll  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  ooppeerraattiinngg  mmaarriinnee  ssiitteess  mmuusstt  hhaavvee  aa  ssaammppllee  ooff  ffiivvee  mmoorriibbuunndd  ffiisshh  ppeerr  yyeeaarr  ccllaassss  tthhaatt  ddoo  nnoott  
hhaavvee  aannttiimmiiccrroobbiiaall  rreessiidduueess  ccoolllleecctteedd  oonnccee  aa  mmoonntthh  ssiixx  ttiimmeess  iinn  eeaacchh  yyeeaarr  bbyy  aann  aapppprroovveedd  ffiisshh  hheeaalltthh  ddiiaaggnnoossttiicc  
sseerrvviiccee..  FFiisshh  mmuusstt  bbee  tteesstteedd  ffoorr  aaeerroommoonnaass  ssppeecciieess,,  eenntteerriicc  rreeddmmoouutthh  ddiisseeaassee,,  vviibbrriioo  aanndd  bbaacctteerriiaall  kkiiddnneeyy  
ddiisseeaassee..7744  
TThheerraappeeuuttaannttss  
AAnn  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  hhoollddeerr  mmuusstt,,  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  wwrriitttteenn  oorr  vveerrbbaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aannyy  
ddiiaaggnnoossttiicc  wwoorrkk  oorr  ttrreeaattmmeenntt,,  ssuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr..  TThhee  rreeppoorrtt  mmuusstt  ccoonnttaaiinn  tthhee  nnaammee,,  ddoossaaggee  
aanndd  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  aannyy  ddrruugg  oorr  cchheemmiiccaall  aaggeenntt  aaddmmiinniisstteerreedd,,  tthhee  ttiimmee  ppeerriioodd  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddrruugg  oorr  cchheemmiiccaall  aaggeenntt  
wwaass  aaddmmiinniisstteerreedd,,  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ooff  wwaatteerr  aatt  tthhee  ttiimmee,,  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiisshh  ttrreeaatteedd..7755  
IInn  11999933,,  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  aaddoopptteedd  nneeww  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ppeerriioodd  ffoorr  ooxxyytteettrraaccyycclliinnee  ((OOTTCC)),,  
bbaasseedd  oonn  tthhee  ddoossee  aanndd  tthhee  wwaatteerr  tteemmppeerraattuurree..  
TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
AAss  iiss  tthhee  ccaassee  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  
ffeeddeerraall  FFiisshh  HHeeaalltthh  PPrrootteeccttiioonn  RReegguullaattiioonnss7766  wwhhiicchh  wweerree  bbrroouugghhtt  iinnttoo  eeffffeecctt  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  
FFiisshheerriieess  AAcctt  ttoo  aaddddrreessss  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  ppoossssiibbllee  ffiisshh  ddiisseeaassee  ttrraannssffeerr  dduuee  ttoo  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  lliivvee  ffiisshh  aanndd  ffiisshh  
eeggggss  iinnttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  aaccrroossss  pprroovviinncciiaall  bboouunnddaarriieess..  



  
  
  
  
  
  
TThhee  ttrraannssffeerr  oorr  ttrraannssppoorrtt  ooff  lliivvee  ffiisshh  aallssoo  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  GGeenneerraall  
RReegguullaattiioonn——AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt..  TThheessee  rreegguullaattiioonnss  ccoonnttaaiinn  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssiittuuaattiioonnss..  IInn  eeaacchh  ccaassee,,  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  mmuusstt  bbee  ffoolllloowweedd  uunnlleessss  tthhee  ppeerrssoonn  hhaass  ffiirrsstt  oobbttaaiinneedd  tthhee  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  
FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree..  
FFiirrsstt,,  nnoo  oonnee  mmaayy  mmoovvee  lliivvee  ffiinnffiisshh  ffrroomm  aann  iinnllaanndd  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  ttoo  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  uunnlleessss  aann  aapppprroovveedd  
ffiisshh  hheeaalltthh  ddiiaaggnnoossttiicc  sseerrvviiccee  
••  ccoolllleeccttss  ffrroomm  tthhee  ggrroouupp  ooff  ffiinnffiisshh  6600  ffiinnffiisshh  ppeerr  ssppeecciieess  ppeerr  yyeeaarr  ccllaassss  tthhaatt  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannttiimmiiccrroobbiiaall  

rreessiidduueess  aanndd  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  tthhee  ffiinnffiisshh  ddoo  nnoott  hhaavvee  ffuurruunnccuulloossiiss;;  aanndd  
••  tteessttss  mmoorriibbuunnddss  ffoorr  aannttiimmiiccrroobbiiaall  rreessiidduueess  aanndd  ddeetteerrmmiinneess  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  bbaacctteerriiaall  kkiiddnneeyy  ddiisseeaassee..  
SSeeccoonndd,,  nnoo  oonnee  mmaayy  mmoovvee  ffiinnffiisshh  ffrroomm  oonnee  mmaarriinnee  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  ttoo  aannootthheerr  uunnlleessss  aann  aapppprroovveedd  ffiisshh  hheeaalltthh  
ddiiaaggnnoossttiicc  sseerrvviiccee  
••  ccoolllleeccttss  aa  ssaammppllee  ooff  6600  ffiinnffiisshh  ppeerr  ssppeecciieess  ppeerr  ccllaassss  yyeeaarr  tthhaatt  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannttiimmiiccrroobbiiaall  rreessiidduueess,,  oorr  
••  ccoolllleeccttss  aa  ssmmaalllleerr  ssaammppllee  tthhaatt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aannttiimmiiccrroobbiiaall  rreessiidduueess  aanndd  tteessttss  aarree  ccoonndduucctteedd  ttoo  eennssuurree  tthhee  ffiisshh  

ddoo  nnoott  hhaavvee  aaeerroommoonnaass  ssppeecciieess,,  eenntteerriicc  rreeddmmoouutthh  ddiisseeaassee,,  vviibbrriioo  aanndd  bbaacctteerriiaall  kkiiddnneeyy  ddiisseeaassee..  
TThhiirrdd,,  nnoo  oonnee  mmaayy  mmoovvee  ffiinnffiisshh  ffrroomm  oonnee  mmaarriinnee  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  ttoo  aannootthheerr  uunnlleessss  tthhee  nneeww  ssiittee  iiss  aapppprroovveedd  ffoorr  
tthhaatt  ssppeecciieess  aanndd  ccoonnttaaiinnss  ffiinnffiisshh  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ssaammee  ddiisseeaassee  pprrooffiillee..  
FFoouurrtthh,,  nnoo  oonnee  mmaayy  mmoovvee  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  ffrroomm  oonnee  ssiittee  ttoo  aannootthheerr  uunnlleessss  tthhee  nneeww  ssiittee  iiss  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  
wwaatteerrsshheedd  aanndd  ccoonnttaaiinnss  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ddiisseeaassee  pprrooffiillee..7777  
IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  
TThhee  MMaarriinnee  MMaammmmaall  RReegguullaattiioonnss,,  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  ffeeddeerraall  FFiisshheerriieess  AAcctt,,  pprroohhiibbiitt  aannyyoonnee  ffrroomm  ddiissttuurrbbiinngg  aa  
mmaarriinnee  mmaammmmaall  eexxcceepptt  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss..  AAnnyy  aatttteemmpptt  ttoo  kkiillll  aa  mmaarriinnee  mmaammmmaall  mmuusstt  bbee  
mmaaddee  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  kkiillll  iitt  qquuiicckkllyy..  
WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess  
TThhee  eessttiimmaatteedd  ssiittee  ppootteennttiiaall  ffoorr  aa  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  aassssuummiinngg  iiddeeaall  ccoonnddiittiioonnss  eexxiisstt  aatt  tthhee  ssiittee  
aanndd  tthhaatt  nnoo  aaccccuummuullaattiioonnss  ooff  ffeeeedd  aanndd  ffaaeecceess  wwiillll  ooccccuurr..  AA  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aapppprrooaacchh  iiss  ttaakkeenn  ttoo  tteesstt  tthhoossee  
aassssuummppttiioonnss  iinn  tthhee  iinniittiiaall  yyeeaarrss  ooff  pprroodduuccttiioonn..  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  sseeaabbeedd  uunnddeerr  tthhee  ssiittee,,  
tthhee  iinniittiiaall  pprroodduuccttiioonn  lleevveell  iiss  sseett  aatt  bbeettwweeeenn  5500%%  ttoo  7700%%  ooff  mmaaxxiimmuumm  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ssiittee  mmoonniittoorriinngg  iiss  sseett  uupp  ttoo  
ddeemmoonnssttrraattee  wwhheetthheerr  tthhee  ssiittee’’ss  aapppprroovveedd  lleevveell  iiss  aaccttuuaallllyy  tthhee  aarreeaa’’ss  mmaaxxiimmuumm  ssuussttaaiinnaabbllee  lleevveell..  
IIff,,  aatt  aannyy  ttiimmee,,  uunnaacccceeppttaabbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  aarree  ffoouunndd,,  ssiittee  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  aanndd  pphhyyssiiccaall  ppaarraammeetteerrss  
wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ccoorrrreecctt  pprraaccttiicceess  tthhaatt  mmaayy  bbee  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  ssiittee  
ddeeggrraaddaattiioonn..  FFaaiilliinngg  ssaattiissffaaccttoorryy  iimmpprroovveemmeenntt,,  pprroodduuccttiioonn  lleevveellss  mmaayy  bbee  ffrroozzeenn  oorr  rreedduucceedd..  IIff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  
ppeerrmmiittss,,  ccoonnssiiddeerraattiioonn  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  eexxppaannddiinngg  tthhee  ssiittee  bboouunnddaarriieess  ttoo  aallllooww  ffoorr  sshhiiffttiinngg  ooff  tthhee  nneett--ccaaggeess  wwiitthhiinn  
tthhee  ssiittee..  

  
IInnccrreeaasseess  iinn  pprroodduuccttiioonn  lleevveellss  aanndd  ssiittee  bboouunnddaarriieess  wwiillll  nnoott  bbee  ggrraanntteedd  wwiitthhoouutt  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  mmaarriinnee  
eennvviirroonnmmeenntt’’ss  ccaappaacciittyy  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  eexxiissttiinngg  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiioonn..  AA  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  aappppllyyiinngg  ffoorr  aann  iinnccrreeaassee  iinn  
pprroodduuccttiioonn  oorr  aann  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  ssiittee  bboouunnddaarriieess  mmuusstt  ccoommpplleettee  ttwwoo  ffuullll  pprroodduuccttiioonn  ccyycclleess  aatt  tthhee  mmaaxxiimmuumm  
aauutthhoorriizzeedd  lleevveell..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  ssuubbmmiitt,,  aatt  iittss  oowwnn  eexxppeennssee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn::  



  ••  aa  vviiddeeoottaappee  aanndd  sseeaabbeedd  ssuurrvveeyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  aasssseessss  tthhee  oorrggaanniicc  sseeddiimmeenntt  aaccccuummuullaattiioonn    bbeellooww  tthhee  
mmaarriinnee  ccaaggeess  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ggaass;;••  sseeddiimmeenntt  ssaammpplliinngg  aanndd  aannaallyyssiiss;;••  aa  rreeppoorrtt  oonn  pprroodduuccttiioonn;;  aanndd••
  aannyy  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  ddaattaa  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aavvaaiillaabbllee  oorr  rreeqquueesstteedd..7788  

MMoonniittoorriinngg  aanndd  RReeppoorrttiinngg  
TThhee  iinniittiiaall  ssttoocckkiinngg  lleevveell  ooff  aa  ssiittee  iiss  uussuuaallllyy  5500%%  oorr  7700%%  ooff  tthhee  eessttiimmaatteedd  ssiittee  ppootteennttiiaall  aanndd  aannyy  iinnccrreeaasseess  aarree  
ccoonnddiittiioonnaall  oonn  ssiittee  mmoonniittoorriinngg  sshhoowwiinngg  nnoo  eevviiddeennccee  ooff  ssiittee  ddeeggrraaddaattiioonn..  LLiikkeewwiissee,,  aannyy  eexxppaannssiioonn  ooff  aa  ssiittee  aanndd  aannyy  
iinnccrreeaasseess  iinn  ssttoocckkiinngg  lleevveellss  aarree  ccoonnddiittiioonnaall  oonn  tthheerree  bbeeiinngg  nnoo  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  aass  sshhoowwnn  bbyy  mmoonniittoorriinngg  ddaattaa..  
EEvviiddeennccee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeeggrraaddaattiioonn  aatt  aa  ssiittee  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovveedd  ssttoocckkiinngg  lleevveell..  
AAnn  iinnssppeeccttoorr  mmaayy  eenntteerr  aanndd  iinnssppeecctt  aaqquuaaccuullttuurree  pprreemmiisseess  aatt  aannyy  ttiimmee,,  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  rreeccoorrddss,,  
aaccccoouunnttss  aanndd  ootthheerr  ddooccuummeennttss  ((nnoott  ffiinnaanncciiaall))  aanndd  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  lliicceennccee  hhoollddeerr  ttoo  pprroovviiddee  ssaammpplleess  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  
tteessttss..7799  
IInn  11999922,,  tthhee  NNeeww  BBrruunnsswwiicckk  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  ccoommpplleetteedd  aa  bbaasseelliinnee  ssttuuddyy  ooff  5522  mmaarriinnee  ssaallmmoonn--ccaaggee  
ssiitteess,,  ccoolllleeccttiinngg  aanndd  aannaallyyssiinngg  sseeaa--fflloooorr  sseeddiimmeennttss,,  bbiioottaa,,  aanndd  oocceeaannooggrraapphhiicc  ddaattaa..  TThhiiss  ddaattaa  iiss  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  
ccrriitteerriiaa  ffoorr  aasssseessssiinngg  iinnddiivviidduuaall  ssiitteess,,  ttoo  ddeevveelloopp  ssaammpplliinngg  pprroottooccooll  ffoorr  ssiittee  eevvaalluuaattiioonnss,,  aanndd  ffoorr  ssiittee--ssppeecciiffiicc  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  sseeddiimmeennttaattiioonn..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
AAss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  rreeqquuiirreess  pprree--ssiittee  eevvaalluuaattiioonnss  ooff  aallll  ssiittee  
aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  bboouunnddaarryy  aammeennddmmeennttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  aarreeaa  tteennddss  ttoo  bbee  ddeeppoossiittiioonnaall,,  tthhaatt  iiss,,  ccoonnttaaiinniinngg  
ffiinnee,,  ssiillttyy  sseeddiimmeennttss,,  oorr  eerroossiioonnaall  iinn  nnaattuurree  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aannyy  uunniiqquuee  ffeeaattuurreess..  TThhee  ssiittee  eevvaalluuaattiioonnss  aarree  
ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  ooffffiiccee  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  aatt  tthhee  aapppplliiccaanntt’’ss  eexxppeennssee..  
TThhee  ssiittiinngg  pprroocceessss,,  aass  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  aasssseesssseess  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccaappaacciittyy  ttoo  ssuussttaaiinn  aaqquuaaccuullttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  aatt  
aa  pprrooppoosseedd  ssiittee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssiittee  bbeeiinngg  aapppprroovveedd..  
PPrreevveennttaattiivvee  MMeeaassuurreess  
TThhee  MMiinniisstteerr  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  mmaayy  rreeffuussee  ttoo  iissssuuee  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lleeaassee  oorr  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ooccccuuppaattiioonn  
ppeerrmmiitt  oorr  mmaayy  rreeffuussee  ttoo  aalltteerr  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  llaanndd  uunnddeerr  aann  eexxiissttiinngg  lleeaassee  oorr  ooccccuuppaattiioonn  ppeerrmmiitt  wwhheerree  iitt  wwoouulldd,,  
iinn  tthhee  MMiinniisstteerr’’ss  ooppiinniioonn  
  ••  ccaauussee  uunndduuee  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  ootthheerr  ffiisshheerryy  aaccttiivviittiieess  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  ffeeddeerraall  oorr  pprroovviinncciiaall  llaawwss    oorr  

wwiitthh  eeccoollooggiiccaallllyy  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  sseennssiittiivvee  aarreeaass;;  

  
  ••  rreessuulltt  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  ootthheerr  rreessoouurrccee  uusseerrss;;  oorr••  ccrreeaattee  uunnaacccceeppttaabbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  rriisskkss..8800  
TThhee  RReeggiissttrraarr  ooff  AAqquuaaccuullttuurree  mmaayy  rreeffuussee  ttoo  iissssuuee,,  rreenneeww  oorr  aammeenndd  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iiff  oonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  
ssiittuuaattiioonnss  nnootteedd  aabboovvee  eexxiissttss..8811  
AAllssoo,,  aass  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  oonnccee  ppeerr  mmoonntthh  ssiixx  ttiimmeess  ppeerr  yyeeaarr  mmaarriinnee  ssiitteess  mmuusstt  hhaavvee  ffiisshh  tteesstteedd  ffoorr  pprreessccrriibbeedd  
ddiisseeaasseess..  
PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  
AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  lleeaassee  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee,,  ttoo  aammeenndd  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ssiittee  oorr  ffoorr  ooccccuuppaattiioonn  ppeerrmmiittss  
aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceenncceess  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt..  
CCoommmmeennttss  oonn  pprrooppoosseedd  lleeaasseess  oorr  bboouunnddaarryy  cchhaannggeess  aarree  ssoolliicciitteedd  iinn  ttwwoo  wwaayyss::  
••  FFiirrsstt,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  SSiittee  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  aabboouutt  aallll  uuppllaanndd  pprrooppeerrttiieess  wwiitthhiinn  

110000  mmeettrreess  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssiittee..  TThhiiss  iinncclluuddeess  aa  lliisstt  ooff  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss’’  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess..  LLeetttteerrss  aarree  sseenntt  
bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  ttoo  eeaacchh  llaannddoowwnneerr  aaddvviissiinngg  tthheemm  ooff  tthhee  ggeenneerraall  nnaattuurree  ooff  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  aanndd  aalllloowwiinngg  aa  ppeerriioodd  ooff  aatt  lleeaasstt  3300  ddaayyss  ffoorr  ffiilliinngg  ccoommmmeennttss..  

••  SSeeccoonndd,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  aarrrraannggee  ttoo  aaddvveerrttiissee  nnoottiicceess  iinn  bbootthh  ooffffiicciiaall  llaanngguuaaggeess  ttoo  aappppeeaarr  ttwwiiccee  iinn  ttwwoo  llooccaall  
nneewwssppaappeerrss  wwhhiicchh  aarree  cciirrccuullaatteedd  iinn  tthhee  aarreeaa  wwhheerree  tthhee  pprrooppoosseedd  aaqquuaaccuullttuurree  ssiittee  iiss  llooccaatteedd..  AA  ppeerrssoonn  mmaayy  
ssuubbmmiitt  wwrriitttteenn  ccoommmmeennttss  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  wwiitthhiinn  aa  ttiimmee  ppeerriioodd  tthhaatt  iiss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  nnoottiiccee..8822  

EEnnffoorrcceemmeenntt  



TThhee  RReeggiissttrraarr  mmaayy  ssuussppeenndd  oorr  rreevvookkee  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  iiff  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  lliicceennccee  oorr  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aarree  nnoott  ccoommpplliieedd  wwiitthh,,  iiff  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  hhaass  mmaaddee  ffaallssee  ssttaatteemmeennttss,,  oorr  iiff  
tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ffoorrffeeiittss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ooccccuuppyy  tthhee  ssiittee..  TThhee  RReeggiissttrraarr  aallssoo  hhaass  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ssuussppeenndd  oorr  rreevvookkee  
tthhee  lliicceennccee  iiff  tthhee  lliicceennccee  hhoollddeerr  ddooeess  nnoott  sshhooww  dduuee  ddiilliiggeennccee,,  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr,,  iinn  ffuullffiilllliinngg  tthhee  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  lliicceennccee  oorr  iinn  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  AAcctt  aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonnss..8833  
AAnnyyoonnee  ccoonndduuccttiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  wwiitthhoouutt  aa  vvaalliidd  lliicceennccee  iiss  lliiaabbllee  oonn  ssuummmmaarryy  ccoonnvviiccttiioonn  ttoo  aa  ffiinnee  uunnddeerr  tthhee  
PPrroovviinncciiaall  OOffffeennsseess  PPrroocceedduurree  AAcctt..  
AAnnyyoonnee  ccoonnvviicctteedd  ooff  aann  ooffffeennccee  uunnddeerr  tthhee  AAqquuaaccuullttuurree  AAcctt  oorr  tthhee  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  iitt  iiss  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy  ffoorr  
aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  ffoorr  aa  tthhrreeee  yyeeaarr  ppeerriioodd..  
  
  
  
  
  



VV..  WWAASSHHIINNGGTTOONN  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  IInndduussttrryy  
TThheerree  aarree  1122  nneett--ppeenn  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess  ccuurrrreennttllyy  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoollooggyy  ttoo  ooppeerraattee  iinn  
WWaasshhiinnggttoonn..  TThheerree  aallssoo  aarree  tthhrreeee  ootthheerr  ttrriibbaall  ffaacciilliittiieess  iinn  ooppeerraattiioonn..  
AAllll  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  aarree  pprriimmaarriillyy  ffaarrmmiinngg  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  iinn  mmaarriinnee  ffaacciilliittiieess..  TThhee  aavveerraaggee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  hhaass  aann  
aannnnuuaall  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  ooff  aabboouutt  22,,000000,,000000  ppoouunnddss..  
LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
AAnn  aapppplliiccaanntt  ffoorr  aa  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmm  nnoorrmmaallllyy  bbeeggiinnss  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ppllaannnniinngg  ooffffiiccee..  TThhiiss  
ooffffiiccee  wwiillll  pprroovviiddee  aaddvviiccee  aabboouutt  tthhee  nneecceessssaarryy  sshhoorreelliinnee  ppeerrmmiittss  aanndd  tthhee  ssttaattee  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieeww  pprroocceessss  uunnddeerr  
tthhee  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPoolliiccyy  AAcctt..  TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  ccoouunnttyy  ooffffiiccee  aallssoo  pprroovviiddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  
aapppplliiccaannttss  aabboouutt  ootthheerr  aaggeenncciieess  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ccoonnttaacctteedd  aanndd  ootthheerr  ppeerrmmiittss  tthhaatt  aarree  rreeqquuiirreedd..  AApppplliiccaannttss  mmaayy  uussee  aa  
JJooiinntt  AAqquuaattiicc  RReessoouurrccee  PPeerrmmiittss  AApppplliiccaattiioonn  ttoo  aappppllyy  ffoorr  SShhoorreelliinnee  MMaannaaggeemmeenntt  PPeerrmmiittss,,  HHyyddrraauulliicc  PPrroojjeecctt  
AApppprroovvaallss,,  SShhoorrtt--TTeerrmm  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ooff  WWaatteerr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss,,  WWaatteerr  QQuuaalliittyy  CCeerrttiiffiiccaattiioonnss  ffoorr  ootthheerr  ffeeddeerraall  
ppeerrmmiittss,,  aanndd  AArrmmyy  CCoorrppss  ooff  EEnnggiinneeeerrss  PPeerrmmiittss..8844  
WWhheenn  aa  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  pprrooppoosseedd,,  aann  aapppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPoolliiccyy  AAcctt  aanndd  
aann  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  ssttaatteemmeenntt  uussuuaallllyy  iiss  rreeqquuiirreedd..  
TThhee  ccoouunnttyy  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ppllaannss  ttoo  ooppeerraattee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iissssuuiinngg  aa  SShhoorreelliinnee  PPeerrmmiitt  uunnddeerr  tthhee  
SShhoorreelliinnee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt..  TThhiiss  AAcctt  iiss  vveerryy  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  aaddddrreesssseess  tthhee  ppuubblliicc’’ss  rriigghhtt  ttoo  vviissuuaall  aanndd  
pphhyyssiiccaall  aacccceessss  ttoo  tthhee  sshhoorreelliinnee  aanndd  tthhee  nnaattuurraall  cchhaarraacctteerr,,  rreessoouurrcceess  aanndd  eeccoollooggyy  ooff  sshhoorreelliinneess  aanndd  wwaatteerr  bbooddiieess..  
TThhee  ssttaattee  oowwnnss  mmoosstt  aaqquuaattiicc  llaannddss,,  iinncclluuddiinngg  ttiiddeellaannddss,,  sshhoorreellaannddss,,  hhaarrbboouurr  aarreeaass  aanndd  tthhee  bbeeddss  ooff  nnaavviiggaabbllee  
wwaatteerrss..  AAnnyyoonnee  uussiinngg  tthheessee  llaannddss  oorr  tthhee  wwaatteerrss  aabboovvee  tthhee  llaannddss  ffoorr  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  mmuusstt  oobbttaaiinn  aann  aaqquuaattiicc  llaannddss  
nneett--ppeenn  lleeaassee  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoollooggyy  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iissssuuiinngg  aa  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  WWaassttee  
DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  WWaasshhiinnggttoonn  WWaatteerr  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  LLaaww  aanndd  tthhee  ffeeddeerraall  
CClleeaann  WWaatteerr  AAcctt..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaddddrreessssiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  oonn  mmiiggrraattoorryy  ssaallmmoonn..  IItt  
aaddmmiinniisstteerrss  tthhee  HHyyddrraauulliicc  CCooddee,,  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprrootteecctt  ffiisshh  lliiffee  aanndd  hhaabbiittaatt..  WWoorrkk,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  
ddeevveellooppmmeenntt  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  uussee,,  ddiivveerrtt,,  oobbssttrruucctt  oorr  cchhaannggee  tthhee  nnaattuurraall  ffllooww  oorr  bbeedd  ooff  ffrreesshh  oorr  ssaalltt  wwaatteerr  ooff  
tthhee  SSttaattee  rreeqquuiirree  aa  HHyyddrraauulliicc  PPrroojjeecctt  AApppprroovvaall,,  wwhhiicchh  iiss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee..  IItt  aallssoo  iiss  
tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iissssuuiinngg  ppeerrmmiittss  ttoo  iimmppoorrtt  oorr  ttrraannssffeerr  lliivvee  ffiinnffiisshh  oorr  eeggggss..  
  
  
  
TThhee  ffeeddeerraall  CCooaassttaall  ZZoonnee  MMaannaaggeemmeenntt  AAcctt  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aallll  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ccooaassttaall  zzoonnee  bbee  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoollooggyy  bbeeffoorree  aa  ffeeddeerraall  aaggeennccyy  ssuucchh  aass  tthhee  CCoorrppss  ooff  EEnnggiinneeeerrss  ggrraannttss  iittss  ppeerrmmiittss..  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  
ooccccuurrss  aafftteerr  aa  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd..  TThhiiss  cceerrttiiffiiccaattiioonn  eennssuurreess  tthhaatt  ffeeddeerraallllyy  ppeerrmmiitttteedd  pprroojjeeccttss  aarree  ccoonnssiisstteenntt  
wwiitthh  tthhee  ssttaattee  CCooaassttaall  ZZoonnee  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraamm,,  wwhhiicchh  hhaass  ffeeddeerraall  aapppprroovvaall..  TThhiiss  aapppplliieess  ttoo  aallll  sshhoorreelliinnee  
aaccttiivviittiieess  iinn  oorr  aaffffeeccttiinngg  WWaasshhiinnggttoonn’’ss  1155  ccooaassttaall  ccoouunnttiieess..  
OOtthheerr  ffeeddeerraall  ppeerrmmiittss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  mmaatttteerrss  ssuucchh  aass  nnaavviiggaattiioonnaall  ccoonncceerrnnss,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  
llooccaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmm..  TThhee  FFeeddeerraall  RRiivveerrss  aanndd  HHaarrbboorrss  AAcctt  rreegguullaatteess  wwoorrkk  iinn  oorr  aaffffeeccttiinngg  
nnaavviiggaabbllee  wwaatteerrss..  TThhiiss  AAcctt  hhaass  pprroovviissiioonnss  aaiimmeedd  aatt  eennssuurriinngg  ppuubblliicc  ssaaffeettyy,,  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  ssuurrffaaccee  wwaatteerrss  aanndd  
ootthheerr  nnaavviiggaattiioonn  iissssuueess..  
SSiittiinngg  
WWhheenn  tthhee  ccoouunnttyy  rreecceeiivveess  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  SShhoorreelliinnee  PPeerrmmiitt  iitt  wwiillll  rreevviieeww  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
wwhheetthheerr  iitt  iiss  iinn  oonnee  ooff  tthhee  aarreeaass  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttyy  aass  ppeerrmmiittttiinngg  oorr  pprroohhiibbiittiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  oorr  ssoommee  
ccaatteeggoorryy  ooff  aaqquuaaccuullttuurree,,  ssuucchh  aass  ffiinnffiisshh  ffaarrmmiinngg..  



AA  SShhoorreelliinnee  PPeerrmmiitt  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  wwoorrkk  oorr  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  110000--yyeeaarr  ffllooooddppllaaiinn  oorr  wwiitthhiinn  220000  ffeeeett  ooff  tthhee  
OOrrddiinnaarryy  HHiigghh  WWaatteerr  MMaarrkk  ooff  cceerrttaaiinn  wwaatteerrss  iiff  tthhee  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  eeqquuaallss  oorr  eexxcceeeeddss  $$22,,550000  oorr  iiff  
iitt  mmaatteerriiaallllyy  iinntteerrffeerreess  wwiitthh  nnoorrmmaall  ppuubblliicc  uussee  ooff  tthhee  wwaatteerrss..  
AAnn  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPoolliiccyy  AAcctt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  pprrooggrraammmmaattiicc  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  
ssttaatteemmeenntt  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ssiittiinngg  tthhaatt  aaddddrreessss  iissssuueess  ssuucchh  aass  hhaabbiittaattss  ooff  ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee..  
TThhee  ccoouunnttyy  rroouutteess  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  ssttaattee  aaggeenncciieess  tthhaatt  hhaavvee  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  mmaatttteerrss,,  iinncclluuddiinngg  
tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  wwhhiicchh  hhaass  aauutthhoorriittyy  ttoo  iissssuuee  aann  aaqquuaattiicc  llaannddss  nneett--ppeenn  lleeaassee  uussiinngg  ssiittiinngg  
gguuiiddeelliinneess..  
OOppeerraattiinngg  LLiicceennccee  
SSaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  mmuusstt  rreeggiisstteerr  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee  aass  aann  aaqquuaattiicc  ffaarrmm,,  lliissttiinngg  aannnnuuaall  
pprroodduuccttiioonn  rraattee..  
EEssccaappeedd  FFaarrmmeedd  FFiisshh  
SSttaattee  llaaww  pprroohhiibbiittss  tthhee  rreelleeaassee  ooff  wwiillddlliiffee,,  iinncclluuddiinngg  ffaarrmmeedd  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn,,  iinnttoo  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt..  
DDiisseeaassee  
TThhee  ssttaattee  AAqquuaaccuullttuurree  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  AAcctt8855  rreeqquuiirreess  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ooff  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  ffiisshheerriieess  ttoo  ddeevveelloopp  aa  
pprrooggrraamm  ooff  ddiisseeaassee  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ffoorr  aaqquuaattiicc  ffaarrmmeerrss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  aanndd  wwiillddssttoocckk  
ffiisshheerriieess  ffrroomm  aa  lloossss  ooff  pprroodduuccttiivviittyy  dduuee  ttoo  aaqquuaattiicc  ddiisseeaasseess  oorr  iinnffeessttaattiioonnss  ooff  ppaarraassiitteess  oorr  ppeessttss..  TThhee  ddiisseeaassee  
pprrooggrraamm  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss::  
  
  
  
  ••  ddiisseeaassee  ddiiaaggnnoossiiss;;••  iimmppoorrtt  aanndd  ttrraannssffeerr  rreeqquuiirreemmeennttss;;••  pprroovviissiioonn  ffoorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  ssttoocckkss;;••

  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ddiisseeaasseess  bbyy  sseevveerriittyy;;••  pprroovviissiioonn  ffoorr  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aanndd  eerraaddiiccaattiioonn  ooff  hhiigghh--rriisskk  
ddiisseeaasseess;;  

  ••  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddeessttrruuccttiioonn  oorr  qquuaarraannttiinnee  ooff  ddiisseeaasseedd  ccuullttuurreedd  aaqquuaattiicc  pprroodduuccttss;;  
  ••  pprroovviissiioonn  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  aaggeenncciieess;;  
  ••  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pprreevveennttaattiivvee  oorr  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess;;  
  ••  pprroovviissiioonn  ffoorr  ccooooppeerraattiivvee  ccoonnssuullttaattiioonn  sseerrvviiccee  ttoo  aaqquuaattiicc  ffaarrmmeerrss;;  aanndd  
  ••  pprroovviissiioonn  ffoorr  ddiisseeaassee  hhiissttoorryy  rreeccoorrddss..  
TThhee  AAcctt  rreeqquuiirreess  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ooff  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  ffiisshheerriieess  ttoo  aaddoopptt  aa  sscchheedduullee  ooff  uusseerr  ffeeeess  ffoorr  tthhee  ddiisseeaassee  
iinnssppeeccttiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  hhaavviinngg  tthhee  pprrooggrraamm  eennttiirreellyy  ffuunnddeedd  bbyy  rreevveennuueess  ffrroomm  tthhee  uusseerr  
ffeeeess..  
TThhee  AAcctt  ffuurrtthheerr  pprroovviiddeess  tthhaatt  aallll  aaqquuaattiicc  ffaarrmmeerrss  mmuusstt  rreeggiisstteerr  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee  aanndd  sseettss  
tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ccoolllleeccttiinngg  ssttaattiissttiiccaall  ddaattaa  ffrroomm  ffaarrmmeerrss  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  iitt  ttoo  tthhee  ssttaattee  vveetteerriinnaarriiaann..  
TThheerraappeeuuttaannttss  
TThheerree  aarree  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  cchheemmiiccaall  uussee  rreeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  
SSyysstteemm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt..  TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aappppllyy  ttoo  ddrruuggss  aanndd  cchheemmiiccaallss  iinncclluuddeedd  iinn  ffeeeedd  oorr  
aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  bbaatthh  oorr  ddiipp  ttrreeaattmmeenntt  wwhheerree  tthhoossee  mmaatteerriiaallss  ccoouulldd  bbee  ddiisscchhaarrggeedd  iinnttoo  ssttaattee  wwaatteerrss..  
FFoorr  iinnssttaannccee,,  aallll  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  ddrruugg  aanndd  cchheemmiiccaall  uussee  mmuusstt  bbee  ddoonnee  iinn  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  pprroodduucctt  llaabbeell  
iinnssttrruuccttiioonnss,,  aapppprroovveedd  IInnvveessttiiggaattiioonnaall  NNeeww  AAnniimmaall  DDrruuggss  pprroottooccoollss,,  oorr  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  oorr  uunnddeerr  tthhee  
ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  lliicceennsseedd  vveetteerriinnaarriiaann..  DDrruuggss  tthhaatt  aarree  nnoott  uusseedd  uunnddeerr  llaabbeell  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  uunnddeerr  tthhee  aapppprroovveedd  
pprroottooccoollss  nnootteedd  aabboovvee  mmuusstt  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  oorr  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  lliicceennsseedd  vveetteerriinnaarriiaann  aanndd  bbee  
aapppprroovveedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoollooggyy..  
TThhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt  rreeqquuiirreess  aa  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  ttoo  rreeppoorrtt  
tthhee  uussee  ooff  aannyy  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  cchheemmiiccaallss  aannnnuuaallllyy  uunnlleessss  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoollooggyy  rreeqquueessttss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  
mmoorree  ffrreeqquueenntt  bbaassiiss..  



TThhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  
ooff  EEccoollooggyy  mmuusstt  rreeqquuiirree  sseeddiimmeenntt  aannttiibbiioottiicc  rreessiissttaannccee  mmoonniittoorriinngg  iiff  iitt  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  aa  ppeerrmmiitttteedd  ddiisscchhaarrggee  
ppoosseess  aa  tthhrreeaatt  ttoo  hhuummaann  hheeaalltthh  oorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  bbaassiiss  ffoorr  rreeqquuiirriinngg  tthhiiss  mmoonniittoorriinngg  mmaayy  bbee,,  bbuutt  iiss  nnoott  
lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  ••  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  ooff  aannttiibbiioottiiccss;;  oorr••  aabbnnoorrmmaallllyy  hhiigghh  uussaaggee  lleevveellss  ooff  

aannttiibbiioottiiccss  bbyy  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr..  



TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
TThhee  AAqquuaaccuullttuurree  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  RRuullee,,8866  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  AAcctt,,  sseettss  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iimmppoorrttiinngg  
aanndd  ttrraannssppoorrttiinngg  ffiinnffiisshh..  TToo  iimmppoorrtt  oorr  ttrraannssffeerr  lliivvee  ffiinn  ffiisshh  oorr  eeggggss,,  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  mmuusstt  oobbttaaiinn  aa  FFiinnffiisshh  
IImmppoorrtt//TTrraannssffeerr  PPeerrmmiitt  wwhhiicchh  iiss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ppeerrmmiitt  mmuusstt  
aaccccoommppaannyy  tthhee  ffiisshh  aatt  aallll  ttiimmeess  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaattee..  TThhee  ddiirreeccttoorr  hhaass  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  iimmppoossee  ppeerrmmiitt  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  
pprrootteecctt  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  aanndd  nnaattiivvee  ffiinnffiisshh  ffrroomm  ddiisseeaassee  wwhheenn  tthhee  ddiirreeccttoorr  ccoonncclluuddeess  tthheerree  iiss  aa  rreeaassoonnaabbllee  rriisskk  ooff  
ddiisseeaassee  ttrraannssmmiissssiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffiinnffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree  pprroodduuccttss..  
TThhiiss  RRuullee  aallssoo  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwoorrkkiinngg  
ddaayy  iiff  aann  aaccccrreeddiitteedd  ppaatthhoollooggiisstt  ccoonnffiirrmmss  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  ••  vviirraall  hheemmoorrrrhhaaggiicc  sseeppttiicceemmiiaa;;••  wwhhiirrlliinngg  ddiisseeaassee;;••  iinnffeeccttiioouuss  hheemmaattooppooiieettiicc  nneeccrroossiiss;;  oorr••

  iinnffeeccttiioouuss  ppaannccrreeaattiicc  nneeccrroossiiss..  
TThhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  llaatttteerr  tthhrreeee  aapppplliieess  oonnllyy  wwhheerree  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ooccccuurrss  iinn  aa  pprreevviioouussllyy  uunniinnffeecctteedd  lloott..  
TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  ppeerrmmiitt  ttoo  iimmppoorrtt  oorr  ttrraannssffeerr  lliivvee  ffiinnffiisshh  oorr  eeggggss  rreeqquuiirreess  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  
  ••  ssppeecciieess,,••  tthhee  ssttaattee  ooff  oorriiggiinn,,••  ddeettaaiillss  aabboouutt  ttrraannssppoorrtt  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  pprroocceedduurreess,,••  tthhee  

ddiisseeaassee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ssttoocckk,,  tthhee  sshhiippppiinngg  ffaacciilliittyy  aanndd  tthhee  wwaatteerrsshheedd  ooff  oorriiggiinn,,  aanndd••  tthhee  llaasstt  ddiisseeaassee  
iinnssppeeccttiioonn..  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  pprreeffeerrss  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  ddiisseeaassee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ffiisshh  aanndd  tthhee  ffrryy  aatt  tthhee  ssiittee  ooff  oorriiggiinn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  oonn  aa  
ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss  iiff  tthhee  ffiisshh  ccaann  bbee  ttrraannssppoorrtteedd..  
TThhee  ssttaattee  aaddoopptteedd  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  ppoolliiccyy8877  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  iimmppoorrtt  oorr  ttrraannssffeerr  ooff  ccuullttuurreedd  aaqquuaattiicc  pprroodduuccttss  uunnddeerr  tthhee  
AAqquuaaccuullttuurree  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  RRuullee..  IItt  pprroovviiddeess  tthhaatt,,  eexxcceepptt  ffoorr  eeyyeedd  eeggggss  aanndd  ssppeerrmm  ffrroomm  iinnssppeecctteedd  mmaallee  
bbrrooooddssttoocckk,,  lliivvee  ffiisshh,,  eeggggss,,  oorr  ggaammeetteess  ooff  aannyy  ssaallmmoonniidd  wwiillll  nnoott  bbee  iimmppoorrtteedd  iinnttoo  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  ffrroomm  oouuttssiiddee  
NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa..  IItt  aallssoo  sseettss  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iimmppoorrttiinngg  eeyyeedd  eeggggss  aanndd  eeggggss  ffeerrttiilliizzeedd  wwiitthh  iimmppoorrtteedd  ssppeerrmm..  
MMoosstt  ccoommmmeerrcciiaall  bbrrooooddssttoocckk  aarree  nnooww  llooccaallllyy  rraaiisseedd..  
IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  
TThhee  ssiittiinngg  gguuiiddeelliinneess  rreeccoommmmeenndd  nneett--ppeennss  bbee  llooccaatteedd  mmoorree  tthhaann  11,,550000  ffeeeett  ffrroomm  bbiirrdd  aanndd  mmaammmmaalliiaann  hhaabbiittaattss  ooff  
ssppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  iinncclluuddiinngg  sseeaall  aanndd  sseeaa  lliioonn  hhaauulloouutt  aarreeaass,,  sseeaabbiirrdd  nneessttiinngg  ssiitteess  oorr  ccoolloonniieess,,  aanndd  aarreeaass  iiddeennttiiffiieedd  
aass  ccrriittiiccaall  ffoorr  ffeeeeddiinngg  oorr  mmiiggrraattiioonn  ooff  bbiirrddss  oorr  mmaammmmaallss..  
  
  
  
  
IIff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  llooccaatteedd  iinn  aann  aarreeaa  ffrreeqquueenntteedd  bbyy  mmaarriinnee  mmaammmmaallss,,  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmm  ooppeerraattoorr  mmaayy  oobbttaaiinn  aann  
EExxeemmppttiioonn  uunnddeerr  tthhee  MMaarriinnee  MMaammmmaall  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  aalllloowwiinngg  tthhee  ooppeerraattoorr  ttoo  kkeeeepp  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  ffrroomm  
pprreeyyiinngg  oonn  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  WWiillddlliiffee  rreeqquuiirreess  aa  HHyyddrraauulliicc  PPrroojjeecctt  AApppprroovvaall  ffoorr  aannyy  wwoorrkk  ddoonnee  iinn  oorr  oovveerr  tthhee  
oorrddiinnaarryy  hhiigghh  wwaatteerr  mmaarrkk  ooff  tthhee  SSttaattee  aanndd,,  iinn  iissssuuiinngg  aann  AApppprroovvaall,,  rreevviieewwss  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  oonn  
aallll  ffiisshh  lliiffee..  
WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess  
TThhee  ffeeddeerraall  CClleeaann  WWaatteerr  AAcctt8888  eessttaabblliisshheedd  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ggooaallss  ffoorr  tthhee  nnaavviiggaabbllee  wwaatteerrss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  OOnnee  
ooff  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  CClleeaann  WWaatteerr  AAcctt  iiss  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttiioonn  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  
SSyysstteemm  ooff  ppeerrmmiittss  wwhhiicchh  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy..  TThhee  llaatttteerr  aaggeennccyy  hhaass  
ddeelleeggaatteedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttiioonn  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  ppeerrmmiitt  pprrooggrraamm  ttoo  tthhee  
ssttaattee  ooff  WWaasshhiinnggttoonn..  
TThhee  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  iinncclluuddee  pprroocceedduurreess  ffoorr::  
  ••  iissssuuiinngg  ppeerrmmiittss,,8899••  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ssuurrffaaccee  wwaatteerrss,,  ggrroouunndd  wwaatteerrss  aanndd  sseeddiimmeennttss,,9900  aanndd••

  tteecchhnnoollooggyy  bbaasseedd  ssttaannddaarrddss..9911  



TThhee  rreegguullaattiioonnss  aallssoo  eessttaabblliisshh  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  eefffflluueenntt  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ppeerrmmiitt..  
IInncclluuddeedd  iinn  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  nneeww  rruulleess  aappppllyyiinngg  ttoo  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  rreeaarriinngg  ffaacciilliittiieess  oorr  mmaarriinnee  
ssaallmmoonn  nneett--ppeennss  wwhhiicchh  wweerree  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoollooggyy  ttoo  mmeeeett  aa  ssttaattee  lleeggiissllaattiivvee  ddiirreeccttiioonn::  
  ••  WWaasstteewwaatteerr  DDiisscchhaarrggee  SSttaannddaarrddss  aanndd  EEfffflluueenntt  LLiimmiittaattiioonn  sseett  OOccttoobbeerr,,  11999955,,  aanndd••  SSeeddiimmeenntt  

MMaannaaggeemmeenntt  SSttaannddaarrddss  sseett  DDeecceemmbbeerr,,  11999955..9922  
AAfftteerr  tthhee  rruulleess  wweerree  sseett,,  eeaacchh  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  wwaass  rreeqquuiirreedd  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  
EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt  bbyy  JJaannuuaarryy  3311,,  11999966..  PPeerrmmiittss  wweerree  iissssuueedd  ttoo  aallll  1122  ffaacciilliittiieess  oonn  
SSeepptteemmbbeerr  1188,,  11999966..  EEaacchh  ooff  tthheessee  ppeerrmmiittss  iiss  nnooww  uunnddeerr  aappppeeaall  bbuutt  tthhee  ppeerrmmiittss  rreemmaaiinn  iinn  eeffffeecctt  dduurriinngg  tthhee  aappppeeaall  
pprroocceessss..  
AA  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEccoollooggyy,,  iinnccoorrppoorraatteess  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ssttaannddaarrddss,,  sseeddiimmeenntt  ssttaannddaarrddss  aanndd  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  IItt  iiss  iissssuueedd  ffoorr  aa  
ffiivvee--yyeeaarr  ppeerriioodd..  
TThhee  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ssttaannddaarrddss  sseett  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ffoorr  rreeqquuiirriinngg  aa  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  
WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiitt  aass  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  ••  aannnnuuaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  oovveerr  2200,,000000  nneett  ppoouunnddss  ooff  ffiinnffiisshh;;  oorr••  ffeeeedd  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  oovveerr  55,,000000  

ppoouunnddss  ppeerr  ccaalleennddaarr  mmoonntthh;;  oorr••  ffiisshh  ffaarrmm  iiss  ddeessiiggnnaatteedd  aass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonnttrriibbuuttoorr  ooff  ppoolllluuttiioonn  bbyy  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt..  

  
  
  
  
TThhee  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ssttaannddaarrddss  pprroovviiddee  tthhaatt  aallll  wwaasstteess  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  aanndd  ssuubbssttaanncceess  ddiisscchhaarrggeedd  mmuusstt  bbee  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  aallll  kknnoowwnn,,  aavvaaiillaabbllee  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  mmeetthhooddss  ooff  ttrreeaattmmeenntt  pprriioorr  ttoo  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  wwaatteerr,,  wwiitthh  mmoorree  
ssttrriinnggeenntt  ssiittee  ssppeecciiffiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  iiff  tthheerree  iiss  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppootteennttiiaall  ttoo  eexxcceeeedd  tthhee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  
TThhee  ppeerrmmiittss  ssppeecciiffyy  ddeettaaiilleedd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  eeaacchh  ssaallmmoonn  ffaarrmm,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  WWaasstteewwaatteerr  
DDiisscchhaarrggee  SSttaannddaarrddss  aanndd  EEfffflluueenntt  LLiimmiittaattiioonnss  aanndd  tthhee  SSeeddiimmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  SSttaannddaarrddss..  TThhee  ppeerrmmiittss  ccoonnttaaiinn  bbootthh  
ssppeecciiffiicc  aanndd  ggeenneerraall  ccoonnddiittiioonnss..  TThhee  ssppeecciiffiicc  ccoonnddiittiioonnss  iinncclluuddee::  
  ••  eefffflluueenntt  lliimmiittaattiioonnss;;••  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss;;••  rreeppoorrttiinngg  aanndd  rreeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss;;••

  ooppeerraattiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss;;  aanndd••  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  pprreeppaarriinngg  aa  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn  ppllaann..  
TThhee  ooppeerraattiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddeettaaiilleedd  pprroovviissiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
••  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  mmuucchh  ttoo  ttaakkeenn  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  ccoorrrreecctt  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiitt  aanndd  ccaann  iinncclluuddee  aa  

rreedduuccttiioonn  iinn  ffeeeeddiinngg  rraattee  oorr  rreemmoovvaall  ooff  ffiisshh  ffrroomm  nneett--ppeennss;;  
••  ffiisshh  ffeeeedd  mmuusstt  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  iinnggeessttiioonn  bbyy  tthhee  rreeaarreedd  ffiisshh;;  
••  ffiisshh  ccaarrccaasssseess  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  nneett--ppeennss  oonn  aa  ffrreeqquueenntt  bbaassiiss  aanndd  ccoolllleecctteedd  aanndd  ssttoorreedd  iinn  lleeaakk--pprrooooff  

ccoonnttaaiinneerrss;;  
••  ffiisshh  mmoorrttaalliittiieess,,  hhaarrvveesstt  bblloooodd  aanndd  lleeaacchhaattee  ffrroomm  tthheessee  mmaatteerriiaallss  mmuusstt  bbee  ssttoorreedd  aanndd  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  

pprreevveennttss  tthheemm  ffrroomm  eenntteerriinngg  ssttaattee  wwaatteerrss;;  
••  aaccccuummuullaatteedd  ssoolliiddss  aanndd  aattttaacchheedd  mmaarriinnee  ggrroowwtthh  wwiitthhiinn  oorr  oonn  tthhee  nneett--ppeenn  mmuusstt  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  

pprreevveennttss  tthhee  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  eenntteerriinngg  ssttaattee  wwaatteerrss,,  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  pprraaccttiiccaall;;  
••  cchheemmiiccaallss,,  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  aanndd  ppootteennttiiaallllyy  ttooxxiicc  ssuubbssttaanncceess  mmuusstt  bbee  kkeepptt  ttoo  aa  mmiinniimmuumm  aanndd  ssttoorreedd  iinn  lleeaakk  

pprrooooff  ssttoorraaggee  aarreeaass;;  
••  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  mmuusstt  nnoott  ddiisscchhaarrggee  ssaanniittaarryy  wwaassttee;;  
••  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  mmuusstt  nnoott  uussee  oorr  ddiisscchhaarrggee  ttooxxiicc  cchheemmiiccaallss  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ffoouulliinngg  ooff  nneettss;;  aanndd  
••  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  mmuusstt  rreeccoovveerr  ffllooaattiinngg  ddeebbrriiss  aanndd  ttrraasshh..  
MMoonniittoorriinngg  aanndd  RReeppoorrttiinngg  



TThhee  WWaasstteewwaatteerr  DDiisscchhaarrggee  SSttaannddaarrddss  aanndd  EEfffflluueenntt  LLiimmiittaattiioonn  sseettss  oouutt  tthhaatt  aa  ppeerrmmiitt  mmuusstt  rreeqquuiirree  mmoonniittoorriinngg  aanndd  
rreeppoorrttiinngg  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ssttaattee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  sseeddiimmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  ssttaannddaarrddss  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  iiff  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iiss  ccaauussiinngg  aann  iimmppaacctt..  TThhee  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm  sseettss  uupp  aa  ssuurrrrooggaattee  mmeeaassuurree  ffoorr  
ddeetteerrmmiinniinngg  iimmppaacctt  aanndd  rreeqquuiirreess  aaccttiioonn  iiff  aann  iimmppaacctt  iiss  ddeetteecctteedd..  



TThhee  SSeeddiimmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  SSttaannddaarrddss  pprroovviiddee  mmoonniittoorriinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  bbee  aaddddrreesssseedd  tthhrroouugghh  aa  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  
DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  PPeerrmmiitt  aass  ffoolllloowwss::  
••  nneeww  ffaacciilliittiieess  mmuusstt  iiddeennttiiffyy  bbaasseelliinnee  sseeddiimmeenntt  qquuaalliittyy,,  pprriioorr  ttoo  ooppeerraattiioonn,,  ffoorr  bbeenntthhiicc  iinnffaauunnaall  aabbuunnddaannccee,,  ttoottaall  

oorrggaanniicc  ccaarrbboonn  aanndd  ggrraaiinn  ssiizzee  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  aanndd  ddoowwnnccuurrrreenntt  aarreeaass  tthhaatt  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd;;  
••  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  mmuusstt  mmoonniittoorr  sseeddiimmeenntt  qquuaalliittyy  ffoorr  ttoottaall  oorrggaanniicc  ccaarrbboonn  ((TTOOCC))  lleevveellss  aanndd  iiddeennttiiffyy  tthhee  

llooccaattiioonn  ooff  sseeddiimmeennttss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  tthhaatt  ddiiffffeerr  ffrroomm  bbaasseelliinnee  lleevveellss  oorr  tthhee  ttoottaall  oorrggaanniicc  ccaarrbboonn  lleevveellss  
sseett  oouutt  iinn  tthhee  ssttaannddaarrdd;;  

••  llooccaattiioonnss  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  mmoonniittoorriinngg  aarree  ttoo  bbee  sseett  oouutt  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  
ppeerrmmiitt;;  

••  aannttiibbaacctteerriiaall  mmoonniittoorriinngg  iiss  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss;;  
••  iiff  tthhee  sseeddiimmeenntt  qquuaalliittyy  ccoonnddiittiioonnss  aarree  nnoott  mmeett  bbeeyyoonndd  110000  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ffaacciilliittyy,,  oouuttssiiddee  tthhee  sseeddiimmeenntt  iimmppaacctt  

zzoonnee,,  aann  eennhhaanncceedd  sseeddiimmeenntt  qquuaalliittyy  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrraamm  mmuusstt  bbee  uunnddeerrttaakkeenn,,  iinncclluuddiinngg  tteessttiinngg  ffoorr  bbeenntthhiicc  
iinnffaauunnaall  aabbuunnddaannccee..  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
AAnn  iinniittiiaall  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  nneeww  ssaallmmoonn  ffaarrmm  iiss  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPoolliiccyy  AAcctt..  TThhee  AAcctt  iiss  
iinntteennddeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  ddiisscclloossee  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss  ooff  aa  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt..  TThhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  pprroovviiddee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ssaattiissffyy  tthhee  pprroovviissiioonnss  lliisstteedd  iinn  tthhee  FFiinnaall  PPrrooggrraammmmaattiicc  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IImmppaacctt  SSttaatteemmeenntt  ffoorr  FFiisshh  
CCuullttuurree  iinn  FFllooaattiinngg  NNeett--PPeennss,,  wwhhiicchh  sseettss  ggeenneerraall  iinndduussttrryy  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  wweellll  aass  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ssiittee--ssppeecciiffiicc  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  llooccaattiioonn,,  ssuucchh  aass  ssiittee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  ddaattaa  oonn  wwaatteerr  ccuurrrreennttss..  
TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ttrriiggggeerrss  aa  ppuubblliicc  rreevviieeww..  TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  sseennddss  nnoottiicceess  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  ttoo  aapppprroopprriiaattee  
iinnddiivviidduuaallss,,  cciittiizzeenn  ggrroouuppss,,  ttrriibbeess  aanndd  ssttaattee,,  llooccaall  aanndd  ffeeddeerraall  aaggeenncciieess..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  ppuubblliicc  rreevviieeww  ppeerriioodd  aa  ffiinnaall  
eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  ssttaatteemmeenntt  iiss  pprroodduucceedd  wwhhiicchh  ffoorrmmss  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ootthheerr  aaggeenncciieess..  
TThhee  ssttaattee  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieeww  pprroocceessss  mmuusstt  bbee  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  ssttaattee  aanndd  llooccaall  ppeerrmmiittss  wwiillll  bbee  iissssuueedd..9933  
PPrreevveennttaattiivvee  MMeeaassuurreess  
EEaacchh  ooff  tthhee  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ppeerrmmiittss  iissssuueedd  ttoo  aallll  mmaarriinnee  ffiinnffiisshh  rreeaarriinngg  ffaacciilliittiieess  rreeqquuiirree  tthhee  ppeerrmmiitt  hhoollddeerr  ttoo  
pprreeppaarree  aa  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn  ppllaann  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  tthhee  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ppeerrmmiitt  bbeeiinngg  iissssuueedd..  TThhee  ppoolllluuttiioonn  
pprreevveennttiioonn  ppllaann  mmuusstt  ssppeecciiffyy  ooppeerraattiinngg  pprraaccttiicceess  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  vviioollaattee  ootthheerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ppeerrmmiitt  aanndd  wwhhiicchh  
pprreevveenntt  oorr  mmiinniimmiizzee  tthhee  rreelleeaassee  ooff  ppoolllluuttaannttss  ffrroomm  tthhee  ffaacciilliittyy  iinnttoo  ssttaattee  wwaatteerrss..  TThhee  ppeerrmmiitt  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ppeerrmmiitt  
hhoollddeerr  mmuusstt  ooppeerraattee  tthhee  ffaacciilliittyy  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  ppllaann  aalloonngg  wwiitthh  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  aammeennddmmeennttss  oorr  rreevviissiioonnss..  
  
  
  
  
OOvveerraallll  tthhee  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn  ppllaann  mmuusstt  aaddddrreessss  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess,,  ssppiillll  pprreevveennttiioonn,,  ssppiillll  rreessppoonnssee,,  ssoolliidd  
wwaassttee,,  aanndd  ssttoorrmm  wwaatteerr  ddiisscchhaarrggee..  TThhee  ssppeecciiffiicc  iissssuueess  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrmmiitt  ssttaatteess  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  ppllaann  aarree::  
••  hhooww  ffiisshh  ffeeeeddiinngg  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  uunnccoonnssuummeedd  ffoooodd;;  
••  hhooww  nneett  cclleeaanniinngg  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  aaccccuummuullaatteedd  ssoolliiddss  aanndd  aattttaacchheedd  mmaarriinnee  

ggrroowwtthh;;  
••  hhooww  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  cchheemmiiccaallss  aarree  uusseedd  ttoo  eennssuurree  tthhee  aammoouunnttss  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  tthhee  mmiinniimmuumm  

nneecceessssaarryy  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ddiisseeaassee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ccoonnttrrooll;;  
••  pprraaccttiicceess  ffoorr  ssttoorraaggee  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  cchheemmiiccaallss;;  
••  hhooww  ssoolliidd  aanndd  bbiioollooggiiccaall  wwaasstteess,,  iinncclluuddiinngg  ffiisshh  mmoorrttaalliittiieess  aanndd  bblloooodd  ffrroomm  hhaarrvveessttiinngg,,  aarree  ccoolllleecctteedd,,  ssttoorreedd  aanndd  

ddiissppoosseedd;;  
••  pprroocceedduurreess  ttoo  pprreevveenntt  oorr  rreessppoonndd  ttoo  ssppiillllss  aanndd  uunnppllaannnneedd  ddiisscchhaarrggeess  ooff  ooiill  aanndd  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss,,  iinncclluuddiinngg  
  ••      tthhee  rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemm  ttoo  aalleerrtt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  aauutthhoorriittiieess,,••      aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  ffaacciilliittiieess  ttoo  pprreevveenntt,,  ccoonnttrrooll  

oorr  ttrreeaatt  ssppiillllss  aanndd  uunnppllaannnneedd  ddiisscchhaarrggeess  wwiitthh  aa          sscchheedduullee  ffoorr  iinnssttaalllliinngg  aannyy  nneecceessssaarryy  ffaacciilliittiieess,,••      ssppiillll  



rreessppoonnssee  pprroocceedduurreess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd••      aa  lliisstt  ooff  aallll  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss  uusseedd,,  pprroocceesssseedd  oorr  ssttoorreedd  aatt  tthhee  
ffaacciilliittyy;;  aanndd  

••  pprroocceedduurreess  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  pprreevveenntt  eexxiissttiinngg  aanndd  ppootteennttiiaall  ssoouurrcceess  ooff  ssttoorrmmwwaatteerr  ppoolllluuttiioonn..  
TThhee  ppeerrmmiitt  rreeqquuiirreess  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ssttaaffff  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy  ttoo  bbee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn  ppllaann  aanndd  
aaddeeqquuaatteellyy  ttrraaiinneedd  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprroocceedduurreess  wwhhiicchh  tthhee  ppllaann  rreeqquuiirreess..  
IInn  ggeenneerraall,,  wwaasstteess  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  eenntteerr  ssttaattee  wwaatteerrss  iiff  iitt  wwiillll  rreedduuccee  eexxiissttiinngg  wwaatteerr  qquuaalliittyy,,  
eexxcceepptt  iinn  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  oovveerrrriiddiinngg  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  wwiillll  bbee  sseerrvveedd  bbyy  
aalllloowwiinngg  tthhiiss  ttoo  ooccccuurr..  
PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  
TThheerree  iiss  pprroovviissiioonn  ffoorr  ppuubblliicc  rreevviieeww  dduurriinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss  uunnddeerr  tthhee  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPoolliiccyy  AAcctt  
((SSEEPPAA))..  
DDuurriinngg  tthhee  rruullee--mmaakkiinngg  pprroocceessss  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  tthhee  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  aanndd  sseeddiimmeenntt  rruulleess,,  tthhrreeee  ppuubblliicc  wwoorrkksshhoopp  
hheeaarriinnggss  wweerree  hheelldd  ttoo  rreecceeiivvee  ffoorrmmaall  ppuubblliicc  ccoommmmeennttss..  WWhheenn  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  
SSyysstteemm  WWaassttee  DDiisscchhaarrggee  PPeerrmmiittss  wweerree  aavvaaiillaabbllee  iinn  ddrraafftt  ffoorrmm,,  ppuubblliicc  aannnnoouunncceemmeennttss  wweerree  mmaaddee  iinn  nneewwssppaappeerrss  
aanndd  tthhrreeee  ppuubblliicc  hheeaarriinnggss  wweerree  hheelldd,,  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  1122  ppeerrmmiittss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEccoollooggyy  iissssuueedd  aa  ddooccuummeenntt  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ccoommmmeennttss..  TThhee  PPeerrmmiittss  wweerree  iissssuueedd  aanndd  nnoottiiccee  sseenntt  ttoo  aallll  
iinntteerreesstt  ppaarrttiieess..  TThheerree  iiss  aa  pprroovviissiioonn  tthhaatt  aannyy  iinntteerreesstteedd  ppaarrttyy  ccaann  aappppeeaall  aa  PPeerrmmiitt  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  iitt  bbeeiinngg  
iissssuueedd..  TThhee  PPeerrmmiittss  aarree  nnooww  uunnddeerr  aappppeeaall..  



VVII..  AALLAASSKKAA  
LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
IInn  MMaayy,,  11998877,,  tthhee  AAllaasskkaa  lleeggiissllaattuurree  ppaasssseedd  aa  bbiillll  ppllaacciinngg  aa  mmoorraattoorriiuumm  oonn  iissssuuiinngg  ppeerrmmiittss  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinn  
ooppeenn  wwaatteerrss..  IInn  11999900,,  tthhee  AAllaasskkaa  lleeggiissllaattuurree  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroohhiibbiitteedd  ffiinnffiisshh  ffaarrmmiinngg  iinn  tthhee  FFiisshh  AAnndd  GGaammee  AAcctt  bbyy  
pprroovviiddiinngg  tthhaatt  ““aa  ppeerrssoonn  mmaayy  nnoott  ggrrooww  oorr  ccuullttiivvaattee  ffiinnffiisshh  iinn  ccaappttiivviittyy  oorr  uunnddeerr  ppoossiittiivvee  ccoonnttrrooll  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  
ppuurrppoosseess..””  
TThhee  AAcctt  ssttaatteess  tthhaatt  tthhiiss  sseeccttiioonn  ddooeess  nnoott  rreessttrriicctt  ssttaattee  ffiisshheerryy  rreehhaabbiilliittaattiioonn,,  eennhhaanncceemmeenntt,,  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  
aaccttiivviittiieess..  IItt  ddooeess  nnoott  rreessttrriicctt  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  aa  nnoonnpprrooffiitt  ccoorrppoorraattiioonn  tthhaatt  hhoollddss  aa  ssaallmmoonn  hhaattcchheerryy  ppeerrmmiitt  ttoo  sseellll  
ssaallmmoonn  rreettuurrnniinngg  ffrroomm  tthhee  nnaattuurraall  wwaatteerr  ooff  tthhee  ssttaattee..  
““SSaallmmoonn  RRaanncchhiinngg””  
11997744  AAllaasskkaa  lleeggiissllaattiioonn  aalllloowwss  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFiisshh  aanndd  GGaammee  ttoo  iissssuuee  ppeerrmmiittss  ttoo  nnoonnpprrooffiitt  ccoorrppoorraattiioonnss  ttoo  rruunn  
ssaallmmoonn  hhaattcchheerryy  pprrooggrraammss  wwhheerree  ssaallmmoonn  aarree  rraaiisseedd  aanndd  rreelleeaasseedd..  UUnnttiill  tthhee  ssaallmmoonn  rreettuurrnn  ttoo  eeiitthheerr  tthhee  hhaattcchheerryy  oorr  
aalltteerrnnaattee  rreelleeaassee  ssiittee,,  tthheeyy  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ffiisshheerryy..  RReegguullaattiioonnss  aallllooww  aa  HHaattcchheerryy  SSppeecciiaall  HHaarrvveesstt  AArreeaa  ttoo  
bbee  eessttaabblliisshheedd  aatt  eeiitthheerr  tthhee  hhaattcchheerryy  oorr  aalltteerrnnaattee  rreelleeaassee  ssiittee  aanndd,,  iinn  tthhaatt  aarreeaa,,  tthhee  hhaattcchheerryy  iiss  aalllloowweedd  ttoo  ccaattcchh  
rreettuurrnneedd  ssaallmmoonn  aanndd  sseellll  tthheemm  ttoo  rreeccoovveerr  ccoosstt  ooff  rruunnnniinngg  tthhee  hhaattcchheerryy..  TThhee  rreegguullaattiioonn  sseettttiinngg  uupp  tthhee  HHaattcchheerryy  
SSppeecciiaall  HHaarrvveesstt  AArreeaa  ccaann  pprroovviiddee  tthhaatt  tthhee  aarreeaa  iiss  cclloosseedd  ttoo  aallll  ootthheerr  ffiisshheerrss  oorr  ccaann  aallllooww  iitt  ttoo  rreemmaaiinn  ooppeenn  ttoo  ssppoorrtt  
ffiisshheerrss..  MMoosstt  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  ooppeerraattiioonnss  aarree  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  ffiisshheerrss..  NNoonnpprrooffiitt  ccoorrppoorraattiioonnss  aarree  
ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rreeccoovveerr  oonnllyy  tthheeiirr  ccoossttss,,  ssoo  tthheerree  aarree  lliimmiittss  oonn  tthhee  aammoouunntt  tthheeyy  ccaann  hhaarrvveesstt..  
SSiinnccee  AAllaasskkaa  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  tthhaatt  iiss  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  iinndduussttrryy  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  
aanndd  tthhee  ootthheerr  jjuurriissddiiccttiioonnss  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  tthhee  ppooiinnttss  ooff  ccoommppaarriissoonn  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhiiss  
rreeppoorrtt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  ootthheerr  jjuurriissddiiccttiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  AAllaasskkaa..  



VVIIII..  CCHHIILLEE  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  IInndduussttrryy  
CChhiillee  iiss  tthhee  sseeccoonndd  llaarrggeesstt  pprroodduucceerr  ooff  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  IInn  11999955,,  tthhee  ggrroossss  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffaarrmmeedd  
ssaallmmoonn  aanndd  ttrroouutt  wwaass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  114411,,000000  ttoonnss,,  ffoolllloowwiinngg  aa  ppeerriioodd  ooff  rraappiidd  ggrroowwtthh  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  ffrroomm  aa  
ccoommbbiinneedd  pprroodduuccttiioonn  lleevveell  ooff  88,,660000  ttoonnss  tteenn  yyeeaarrss  aaggoo..9944  TThhee  pprriimmaarryy  ssppeecciieess  rraaiisseedd  aarree  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn,,  ccoohhoo  
ssaallmmoonn  aanndd  sseeaa  rraaiinnbbooww  ttrroouutt,,  iinn  tthhaatt  oorrddeerr..9955  
TThhee  eennttiirree  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  hhaass  eexxppeerriieenncceedd  eexxpplloossiivvee  ggrroowwtthh  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee  wwiitthh  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  
rreepprreesseennttiinngg  tthhee  llaarrggeesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ttoottaall  vvoolluummee..  SSeevveerraall  ccoonnddiittiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  
tthhee  rraappiidd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  iinncclluuddiinngg  
  ••  eexxtteennssiivvee  ccooaassttaall  aarreeaass,,  llaakkeess  aanndd  rriivveerrss  pprroovviiddiinngg  ffaavvoouurraabbllee  eennvviirroonnmmeennttaall    ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  

ffaarrmmiinngg,,••  aa  nnoonn--ppoolllluutteedd,,  vviirraall  ddiisseeaassee--ffrreeee  eennvviirroonnmmeenntt,,••  lloonngg  hhoouurrss  ooff  ssuunnlliigghhtt  dduurriinngg  tthhee  wwiinntteerr,,••
  eeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess  eennccoouurraaggiinngg  eexxppoorrttss,,••  llooww  ccoosstt  llaabboouurr,,  aanndd••  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffeeeedd  iinnppuuttss  ssuucchh  aass  
hhiigghh  qquuaalliittyy  ffiisshhmmeeaall..9966  

CCuurrrreennttllyy,,  tthheerree  aarree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  9900  ccoommppaanniieess  ooppeerraattiinngg  ssaallmmoonn  aanndd  ttrroouutt  ffaarrmmss  iinn  CChhiillee,,  wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  
336611  ffaarrmmiinngg  ccoonncceessssiioonnss  ((lleeaasseess))  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  ffiisshhiinngg  aanndd  mmaarriittiimmee  aauutthhoorriittiieess..  TThheerree  aarree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  110000  
ppeennddiinngg  rreessoolluuttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aauutthhoorriizzeedd  yyeett  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess..  TThheerree  aarree  118855  aauutthhoorriizzeedd  ((lliicceennsseedd))  ffiisshh  
ffaarrmmss,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  8800  ooff  wwhhiicchh  aarree  ooppeerraattiinngg..  TThhee  ffaarrmmss  ccoovveerr  aann  aarreeaa  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  44,,770000  hheeccttaarreess..9977  
TThhee  mmaaiinn  mmaarrkkeettss  ffoorr  CChhiilleeaann  ffaarrmmeedd  ssaallmmoonn  aarree  JJaappaann  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  AAss  eellsseewwhheerree,,  tthhee  pprriiccee  ooff  ffaarrmmeedd  
ssaallmmoonn  aanndd  ttrroouutt  rraaiisseedd  iinn  CChhiillee  hhaass  ddeecclliinneedd  sshhaarrppllyy  oovveerr  tthhee  ppaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  
TThhee  11999977  CCoommppeennddiiuumm  ooff  CChhiilleeaann  AAqquuaaccuullttuurree  ssttaatteess  tthhaatt  CChhiillee  hhaass  mmaaddee  ccoonnssiiddeerraabbllee  eeffffoorrttss  iinn  eennvviirroonnmmeennttaall  
mmaatttteerrss  ttoo  rreeaacchh  tthhee  lleevveell  ooff  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  ggrreeaatteerr  ddeevveellooppmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  iitt  aallssoo  ssttaatteess  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssttiillll  mmuucchh  ttoo  
bbee  ddoonnee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaalllleennggeess  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  
LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
TThhee  GGeenneerraall  LLaaww  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  wwaass  eennaacctteedd  iinn  SSeepptteemmbbeerr,,  11999911..  IItt  pprroovviiddeess  tthhee  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  
ttoo  rreegguullaattee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ffiisshhiinngg  iinndduussttrryy  iinn  CChhiillee  aanndd  ccoonnttaaiinnss  aa  sseerriieess  ooff  pprroovviissiioonnss  wwhhiicchh  aarree  iinncclluuddeedd  
iinn  oonnee  lleeggaall  tteexxtt..  TThhee  GGeenneerraall  LLaaww  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  pprroovviiddeess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  iissssuuee  rreegguullaattiioonnss  ttoo  
ccoommpplleemmeenntt  tthhee  ggeenneerraall  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  LLaaww  aanndd  ffiillll  iinn  ggaappss  iinn  ssoommee  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss..9988  
  
  
  
  
SSoommee  ooff  tthhee  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  hhaavvee  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  iinnttoo  ffoorrccee  aanndd  ootthheerrss  aarree  ssttiillll  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhoossee  
iinn  eeffffeecctt  ddeeaall  wwiitthh  
  ••  ggrraannttiinngg  ccoonncceessssiioonnss  ((lleeaasseess))  aanndd  aauutthhoorriizzaattiioonnss  ((lliicceenncceess)),,  
  ••  sseettttiinngg  uupp  aa  nnaattiioonnaall  rreeggiissttrryy  ooff  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss,,  
  ••  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  ccuullttiivvaattiioonn  ssttrruuccttuurreess,,  
  ••  oouuttlliinniinngg  tthhee  pprroocceedduurreess  ffoorr  iimmppoorrttiinngg  aaqquuaaccuullttuurree  ssppeecciieess,,  
  ••  sseettttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  cceerrttiiffyyiinngg  iimmppoorrtteedd  ssppeecciieess  aarree  ddiisseeaassee  ffrreeee,,  aanndd  
  ••  aapppprroovviinngg  tthhee  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  ssppeecciieess  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee..9999  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  oonn  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  ffoorr  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  aarree  ssttiillll  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  
TThheerree  wweerree,,  ooff  ccoouurrssee,,  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  llaawwss  iinn  eeffffeecctt  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddaattee  wwhheenn  tthhee  nneeww  AAcctt  wwaass  
bbrroouugghhtt  iinnttoo  ffoorrccee..  AAppppaarreennttllyy,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  aa  nnuummbbeerr  ooff  pprroobblleemmss  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ssaallmmoonn  
ffaarrmm  aapppprroovvaallss  wwhhiicchh  bbeeggaann  pprriioorr  ttoo  tthhee  cchhaannggee  iinn  tthhee  llaaww  iinn  11999911,,  rreessuullttiinngg  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeellaayyss  iinn  pprroocceessssiinngg  
aapppplliiccaattiioonnss..110000  
SSiittiinngg  



IInn  rreellaattiioonn  ttoo  ssiittiinngg,,  ccoonnfflliiccttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmoosstt  ffrreeqquueenntt  bbeettwweeeenn  aaqquuaaccuullttuurree  aanndd  ttoouurriissmm,,  ssmmaallll  ssccaallee  ffiisshhiinngg  
iinntteerreessttss  aanndd  ootthheerr  uusseerrss  ooff  rriivveerrss,,  llaakkeess  aanndd  ccooaassttaall  aarreeaass..  CCoonnfflliiccttss  oofftteenn  rreellaattee  ttoo  iinnccoommiinngg  aanndd  oouuttggooiinngg  ttrraaffffiicc  
iinn  tthhee  cchhaannnneellss  ooff  ppoorrttss  aanndd  bbaayyss,,  mmaarriittiimmee  ssaaffeettyy  iissssuueess,,  uussee  ooff  hhaarrbboouurr  aarreeaass  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  wwiillddlliiffee  zzoonneess..  
AA  pprroocceessss  ccaalllleedd  DDeetteerrmmiinniinngg  AArreeaass  SSuuiittaabbllee  ffoorr  AAqquuaaccuullttuurree  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ttoo  aallllooww  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  
iinndduussttrryy  wwhhiillee  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss  aanndd  ootthheerr  ccoonnfflliiccttiinngg  iinntteerreessttss..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  
pprroocceessss  wwaass  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  AArreeaass  SSuuiittaabbllee  ffoorr  AAqquuaaccuullttuurree  ffoorr  eeaacchh  RReeggiioonn  iinn  CChhiillee..  CCoommmmiissssiioonnss  wweerree  sseett  uupp  iinn  
eeaacchh  RReeggiioonn  wwiitthh  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  iinntteerreessttss  pprrooppoossiinngg  ootthheerr  uusseess  ffoorr  tthhee  aarreeaass..  AAfftteerr  tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  tthhee  
vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  wweerree  hheeaarrdd,,  tthhee  mmaarriittiimmee  aanndd  ffiisshhiinngg  aauutthhoorriittiieess  mmaaddee  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonnss  bbyy  eennaaccttiinngg  EExxeeccuuttiivvee  
DDeeccrreeeess  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennssee  ((MMaarriinnee  UUnnddeerrsseeccrreettaarriiaatt))  ffoorr  ssoommee  ooff  tthhee  RReeggiioonnss..  TThheessee  EExxeeccuuttiivvee  DDeeccrreeeess  
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  AArreeaass  SSuuiittaabbllee  ffoorr  AAqquuaaccuullttuurree  ffoorr  ccooaassttaall  mmaarriinnee  zzoonneess  aanndd  aarree  iissssuueedd  iinn  rreessppoonnssee  
ttoo  aa  RReessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarriiaatt  ffoorr  FFiisshheerriieess..  
TThhee  ffiinnaall  DDeeccrreeeess  aarree  iinn  ppllaaccee  iinn  oonnllyy  ssiixx  RReeggiioonnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  11999955  tthheerree  wweerree  tthhrreeee  ccooaassttaall  
RReeggiioonnss  wwhheerree  RReessoolluuttiioonnss  hhaadd  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarriiaatt  ffoorr  FFiisshheerriieess,,  bbuutt  DDeeccrreeeess  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  
AArreeaass  SSuuiittaabbllee  ffoorr  AAqquuaaccuullttuurree  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  eennaacctteedd  dduuee  ttoo  oobbjjeeccttiioonnss  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonnss  bbyy  tthhee  AAddmmiirraallttyy..  
IInn  aaddddiittiioonn,,  dduurriinngg  11999955  tthheerree  wwaass  nnoo  cclleeaarr  ppoolliiccyy  sseettttiinngg  oouutt  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  uussee  ooff  llaakkeess  aanndd  rriivveerrss  ffoorr  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  TThhiiss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprroobblleemm  ttoo  tthhee  iinndduussttrryy..  
AA  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  mmuusstt  aappppllyy  ffoorr  aa  ccoonncceessssiioonn  ttoo  ooppeerraattee  aa  ffaarrmm,,  aa  ffoorrmm  ooff  tteennuurree  ssiimmiillaarr  ttoo  aa  lleeaassee  oorr  lliicceennccee  ooff  
ooccccuuppaattiioonn..  TThhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  ffoorr  MMaarriinnee  AAffffaaiirrss,,  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  ooff  FFiisshheerriieess,,  
aapppprroovveess  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  ccoonncceessssiioonn..  TThhee  ccoonncceessssiioonn  iiss  aaccttuuaallllyy  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattiioonnaall  DDeeffeennssee..  TThhee  
RReegguullaattiioonn  ooff  AAqquuaaccuullttuurree  CCoonncceessssiioonnss  aanndd    
  
  
AAuutthhoorriizzaattiioonnss110011  rreegguullaatteess  tthhee  pprroocceedduurreess,,  nneecceessssaarryy  ddaattaa  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aappppllyyiinngg  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  
ccoonncceessssiioonnss  aanndd  aauutthhoorriizzaattiioonnss,,  ttrraannssffeerrss,,  rreennttaallss  aanndd  eexxppiirraattiioonnss..  AA  ccoonncceessssiioonn  iiss  ggrraanntteedd  ffoorr  aann  iinnddeeffiinniittee  ppeerriioodd  
ooff  ttiimmee  aanndd  ccaann  bbee  ttrraannssffeerrrreedd,,  lleeaasseedd  aanndd  ssoolldd..  
OOppeerraattiinngg  LLiicceennccee  
IInn  aann  aarreeaa  tthhaatt  iiss  ssppeecciiffiieedd  aass  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree,,  aann  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffrroomm  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  ooff  FFiisshheerriieess  iiss  
rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeevveelloopp  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy..  AAnn  aauutthhoorriizzaattiioonn  iiss  aann  aaqquuaaccuullttuurree  lliicceennccee  bbaasseedd  oonn  aann  ooppeerraattiinngg  ppllaann  
ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssppeecciieess  oonn  aa  ssiittee..110022  
AAnn  aaqquuaaccuullttuurree  aauutthhoorriizzaattiioonn  wwiillll  ssppeecciiffyy  tthhee  ttyyppeess  ooff  ssppeecciieess  tthhaatt  mmaayy  bbee  rraaiisseedd  oonn  tthhee  ffiisshh  ffaarrmm..  
BBootthh  tthhee  ccoonncceessssiioonn  aanndd  aauutthhoorriizzaattiioonn  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  GGeenneerraall  LLaaww  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  
AAqquuaaccuullttuurree  aanndd  iittss  rreegguullaattiioonnss..  
WWhheenn  aa  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  rreecceeiivveess  aann  aaqquuaaccuullttuurree  ccoonncceessssiioonn  oorr  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  tthhee  ffaarrmmeerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeggiisstteerr  iitt  
wwiitthh  tthhee  nnaattiioonnaall  aaqquuaaccuullttuurree  rreeggiissttrryy  kkeepptt  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  FFiisshheerriieess  SSeerrvviiccee  bbeeffoorree  bbeeggiinnnniinngg  ooppeerraattiioonnss..  
EEssccaappeedd  FFaarrmmeedd  FFiisshh  
TThhee  11999977  CCoommppeennddiiuumm  ooff  CChhiilleeaann  AAqquuaaccuullttuurree  rreeffeerrss  ttoo  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  ffaarrmmeedd  ffiisshh  eessccaappiinngg,,  ssuucchh  aass  tthhee  
ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  tthhee  nneeww  ffiisshh  ddiisseeaasseess  aanndd  tthhee  ppoossssiibbllee  aalltteerraattiioonn  ooff  nnaattiivvee  ttrroopphhiicc  ssttrruuccttuurreess..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  
ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aannyy  rreegguullaattoorryy  mmeecchhaanniissmm  iinn  eeffffeecctt  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  pprreevveennttiinngg  eessccaappeess..  
DDiisseeaassee,,  TThheerraappeeuuttaannttss  aanndd  TTrraannssppoorrtt  ooff  FFiisshh  
CChhiillee  rreelliieess  ttoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeggrreeee  oonn  iimmppoorrttiinngg  eeggggss  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg..  
TThhee  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  HHeeaalltthh  CCeerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  IImmppoorrttiinngg  HHyyddrroobbiioollooggiiccaall  SSppeecciieess  eessttaabblliisshh  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  
iimmppoorrtteedd  ssppeecciieess  mmuusstt  bbee  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aann  ooffffiicciiaall  aauutthhoorriittyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ooff  oorriiggiinn  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  tthhee  ddiisseeaasseess  wwhhiicchh  
aarree  lliisstteedd  iinn  tthhee  rreegguullaattiioonn..  TThhee  rreegguullaattiioonn  iiddeennttiiffiieess  ddiiffffeerreenntt  ddiisseeaasseess  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ssppeecciieess  ooff  ffiisshh..110033  
AA  rreegguullaattiioonn  iiss  aallssoo  iinn  eeffffeecctt  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  iimmppoorrttaattiioonn  ooff  eexxoottiicc  ssppeecciieess110044  wwhheerree  tthhee  ssppeecciieess  aarree  nneeww  ttoo  CChhiillee..  
IItt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  eexxoottiicc  ssppeecciieess..  IItt  ccoonnttaaiinnss  ggeenneerraall  pprroovviissiioonnss  
ffoorr  iimmppoorrttiinngg  ssppeecciieess  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  tteecchhnniiccaall  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  hheeaalltthh  eexxaammiinnaattiioonnss  oonn  



iimmppoorrttss,,  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ffaacciilliittiieess  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss..  TThhee  rreegguullaattiioonn  aallssoo  iiddeennttiiffiieess  tthhee  ddaattaa  
aabboouutt  tthhee  ssppeecciieess  aanndd  tthheeiirr  bbiioollooggiiccaall  ccyycclleess  tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  iiff  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  iimmppoorrtteedd..  
IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  MMaarriinnee  MMaammmmaallss  aanndd  OOtthheerr  SSppeecciieess  
TThheerree  ddoo  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aannyy  ssppeecciiffiicc  rreegguullaattoorryy  mmeecchhaanniissmmss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  
oonn  mmaarriinnee  mmaammmmaallss  aanndd  ootthheerr  ssppeecciieess..  
  

  
  
WWaassttee  DDiisscchhaarrggeess  
TThhee  GGeenneerraall  LLaaww  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  pprroovviiddeess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeevveelloopp  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  
pprrootteeccttiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  ooppeerraattee  aatt  lleevveellss  tthhaatt  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  mmaarriinnee  aarreeaass  iinn  wwhhiicchh  
tthheeyy  aarree  llooccaatteedd..  TThheessee  rreegguullaattiioonnss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  
IInn  11999944,,  aa  nneeww  GGeenneerraall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  LLaaww  wwaass  ppaasssseedd  ccrreeaattiinngg  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  llaawwss  aanndd  
aarrttiiccuullaattiinngg  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ssuussttaaiinnaabbllee  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhiiss  llaaww  eessttaabblliisshheess  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  
aann  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  pprroocceessss  rreeqquuiirriinngg  nneeww  pprroojjeeccttss  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  iiff  tthhee  
pprroojjeecctt  iiss  aabboovvee  aa  ssppeecciiffiicc  tthhrreesshhoolldd  lleevveell..  TThhee  tthhrreesshhoollddss  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  sseett..  AA  pprrooppoonneenntt  ccaann  aavvooiidd  aann  
eennvviirroonnmmeennttaall  aasssseessssmmeenntt  bbyy  ssiiggnniinngg  aa  ddeeccllaarraattiioonn  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  hhaavvee  nnoo  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aanndd  
aacccceeppttiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmppaaccttss  iiff  tthheeyy  ooccccuurr..110055  
PPrreevveennttaattiivvee  MMeeaassuurreess  
TThhee  11999977  CCoommppeennddiiuumm  ooff  CChhiilleeaann  AAqquuaaccuullttuurree  mmaakkeess  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  nneeeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ddeeggrreeee  ooff  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn,,  iinn  ppaarrtt  dduuee  ttoo  ttrraaddee  rreellaattiioonnss..  IItt  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemmss  
wwhhiicchh  mmiinniimmiizzee  oorr  eelliimmiinnaattee  ppoolllluuttiioonn  lleevveellss  aarree  ooff  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaannccee..  
PPuubblliicc  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  
IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aarreeaass  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree,,  iinncclluuddiinngg  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  tthhee  GGeenneerraall  LLaaww  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  
AAqquuaaccuullttuurree  rreeqquuiirreess  tteecchhnniiccaall  ssttuuddiieess  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  aass  wweellll  aass  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  

““eennttiittiieess  iinn  cchhaarrggee  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  uusseess  ooff  tthhoossee  llaannddss  oorr  wwaatteerrss,,  eessppeecciiaallllyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
hhyyddrroobbiioollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  oorr  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  pprroodduuccttiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  NNoonn--iinndduussttrriiaall  
eexxttrraaccttiivvee  ffiisshhiinngg  aaccttiivviittiieess  wwiillll  aallssoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  aass  wweellll  aass  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess,,  tthhee  cchhaannnneellss  ttoo  eenntteerr  aanndd  
lleeaavvee  ppoorrttss  aanndd  ccoovveess,,  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  CChhiilleeaann  fflleeeett  aanncchhoorrss  aanndd  ccaarrrriieess  oouutt  nnaavvaall  ooppeerraattiioonnss,,  ppoorrtt  aarreeaass,,  
aassppeeccttss  ooff  ttoouurriisstt  iinntteerreesstt  aanndd  pprrootteecctteedd  aarreeaass  wwhhiicchh  iinncclluuddee  NNaattiioonnaall  PPaarrkkss,,  RReesseerrvveess  aanndd  MMoonnuummeennttss..””110066  

WWhheenn  tthhee  aarreeaass  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  hhaavvee  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd,,  tthhee  AAcctt  rreeqquuiirreess  ppuubblliicc  nnoottiiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  
OOffffiicciiaall  GGaazzeettttee  aanndd  aa  llooccaall  nneewwssppaappeerr..  AAnnyy  pprriivvaattee  ppaarrttyy  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  iiss  aaffffeecctteedd  mmaayy  eexxpprreessss  iittss  wwrriitttteenn  
ooppiinniioonn  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss..  TThhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarriiaatt  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  rreeppllyy  ttoo  tthhee  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  wwiitthhiinn  6600  ddaayyss..  
EEnnffoorrcceemmeenntt  
TThhee  GGeenneerraall  LLaaww  ooff  FFiisshheerriieess  aanndd  AAqquuaaccuullttuurree  pprroovviiddeess  ffoorr  ffiinneess  wwhheenn  tthhee  AAcctt  iiss  vviioollaatteedd..  TThhee  ffiinneess  aarree  
ccaallccuullaatteedd  bbyy  mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  ppeennaallttyy  bbyy  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ssppeecciieess  oonn  tthhee  ssiittee,,  eeiitthheerr  ddeeaadd  oorr  aalliivvee,,  
aanndd  mmuullttiippllyyiinngg  iitt  bbyy  tthhrreeee  oorr  ffoouurr..  TThhee  mmaannaaggeerr  oorr  aaddmmiinniissttrraattoorr  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmm  aallssoo  ccaann  bbee  ppeennaalliizzeedd  
ppeerrssoonnaallllyy..110077  
  
  
  
VVIIIIII..  IIMMPPLLIICCAATTIIOONNSS  AANNDD  TTRREENNDDSS  RREELLEEVVAANNTT  TTOO    BBRRIITTIISSHH  CCOOLLUUMMBBIIAA  



TThhee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ffrraammeewwoorrkk  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonnss  rreevviieewweedd  ddeevveellooppeedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  
cchhaalllleennggeess  ppoosseedd  bbyy  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree..  TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssiimmiillaarr  tthheemmeess  iinn  tthhee  iissssuueess  aanndd  aapppprrooaacchheess  ttaakkeenn,,  
iinncclluuddiinngg::  
••  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk;;  
••  rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittyy  rreessiiddiinngg  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddiiffffeerreenntt  aaggeenncciieess;;  
••  tthhee  rraappiidd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffuullll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk,,  

rreessuullttiinngg  iinn  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  mmeeaassuurreess  oofftteenn  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  hhaadd  aallrreeaaddyy  
ooccccuurrrreedd  rraatthheerr  tthhaann  ttoo  aannttiicciippaattee  aanndd  pprreevveenntt  pprroobblleemmss;;  

••  tthhee  iinnccrreeaasseedd  uussee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  oorr  aammbbiieenntt  ssttaannddaarrddss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aann  
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AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTTSS  
TThhiiss  rreeppoorrtt  wwaass  pprreeppaarreedd  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee..  TThhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddrraaffttiinngg  
ooff  tthhee  rreeppoorrtt  wwaass  pprriimmaarriillyy  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  KKeenntt  GGuussttaavvssoonn  ((GGuussttaavvssoonn  EEccoollooggiiccaall  RReessoouurrccee  CCoonnssuullttiinngg,,  
VViiccttoorriiaa,,  BB..CC..))  aanndd  EEdd  BBrriittttoonn  ((NNoorrtthh  IIssllaanndd  CCoolllleeggee,,  CCaammppbbeellll  RRiivveerr,,  BB..CC..))..  DDrr..  GGeeoorrggee  IIwwaammaa  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  VVaannccoouuvveerr,,  BB..CC..))  ssuuppppoorrtteedd  iittss  pprreeppaarraattiioonn  tthhrroouugghh  aaddvviiccee,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  ccoommmmeenntt..  



BBAACCKKGGRROOUUNNDD  
MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  ssoommee  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ffoorr  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  hhaavvee  
ccoonnssiisstteennttllyy  eexxpprreesssseedd  aa  ddeessiirree  ffoorr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  ttoo  eeiitthheerr  ssttrriiccttllyy  
rreegguullaattee  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  eemmppllooyyeedd  iinn  ccoommmmeerrcciiaall  ssaallmmoonn  ccuullttuurree  ((ee..gg..,,  aallllooww  oonnllyy  tthhee  uussee  ooff  llaanndd--bbaasseedd  oorr  cclloosseedd  
ssyysstteemmss))  oorr  ttoo  sseett  ssttrriinnggeenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  ((ee..gg..,,  zzeerroo  ddiisscchhaarrggee  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt))..  TThhee  ssaallmmoonn  
aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  hhaass  eexxpprreesssseedd  aa  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  mmeeeett  ssoommee  ssuuggggeesstteedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  oorr  
eemmppllooyy  cceerrttaaiinn  tteecchhnnoollooggiieess..  IInn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  ttoo  ffaaiirrllyy  aanndd  ccoommpprreehheennssiivveellyy  
ccoonnssiiddeerr  aallll  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  RReevviieeww  pprroocceessss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  aa  bbrrooaadd  
oovveerrvviieeww  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ssttaattee  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  wwhhiicchh  aarree  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  ttooddaayy’’ss  
ddoommiinnaanntt  uussee  ooff  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggeess  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  bbee  aavvaaiillaabbllee..  
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  ggeenneerraall  aasssseessssmmeenntt  ooff  ootthheerr  eexxiissttiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  mmaarriinnee  oorr  ssaallttwwaatteerr  
ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  tteecchhnnoollooggiieess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aapppplliieedd  oonn  aa  ccoommmmeerrcciiaall  ggrrooww--oouutt  bbaassiiss..  TThheessee  tteecchhnnoollooggiieess  ccaann  
bbee  ccaatteeggoorriizzeedd  aass  ffoolllloowwss::  
  ••    eexxppoosseedd  ooffffsshhoorree  ooppeenn  mmaarriinnee  ssyysstteemmss••    cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss••    llaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ssyysstteemmss  
FFoorr  eeaacchh  ccaatteeggoorryy  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  wwiillll  rreeqquuiirree  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  ((ii))  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  aanndd  tteecchhnniiccaall  
ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggiieess,,  ((iiii))  tthhee  ddiirreecctt  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ppootteennttiiaall  ssoocciiaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  
ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggiieess,,  aanndd  ((iiiiii)),,  tthhee  eeccoonnoommiicc  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  eemmppllooyyiinngg  tthhee  tteecchhnnoollooggiieess..  TTeecchhnnoollooggiieess  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ‘‘mmiinnoorr’’  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  uusseedd  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ttooddaayy  oorr  mmooddiiffiiccaattiioonnss  
ttoo  aaqquuaaccuullttuurree  mmeetthhooddoollooggiieess  wwiillll  nnoott  bbee  rreevviieewweedd  hheerree..  SSiimmiillaarrllyy,,  tteecchhnnoollooggiieess  wwhhiicchh  hhaavvee  oonnllyy  bbeeeenn  aapppplliieedd  iinn  
ffrreesshhwwaatteerr  ssyysstteemmss  oorr  ffoorr  ssmmoolltt  pprroodduuccttiioonn  aarree  nnoott  ddiissccuusssseedd..  FFoorr  ffuurrtthheerr  ddiirreeccttiioonn  iinnttoo  tthhee  ttyyppeess  ooff  tteecchhnniiqquueess  
wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aapppplliieedd  ttoo  aavvooiidd  oorr  mmiittiiggaattee  tthhee  ppootteennttiiaall  aanndd  rreeaalliizzeedd  ddeelleetteerriioouuss  eennvviirroonnmmeennttaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  
ssoocciiaall  iimmppaaccttss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree,,  tthhee  rreeaaddeerr  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ffiinnddiinnggss  aanndd  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  AAddvviissoorryy  TTeeaamm  ffoorr  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww,,  aanndd  tthhee  mmaaiinn  rreeppoorrtt  ooff  
tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  OOffffiiccee  pprroovviiddeedd  iinn  aa  sseeppaarraattee  ddooccuummeennttss..  
TThhee  sshhoorrtt  ttiimmee  wwiinnddooww  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  nneecceessssiittaatteedd  ssoommee  
lliimmiittaattiioonnss..  TThhee  rreeppoorrtt  rreelliieess  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieennccee..  TThhiiss  
iinnvvoollvveedd  aa  rreevviieeww  ooff  tthhee  lliitteerraattuurree  aanndd  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  iinnvvoollvveedd  ccoommppaanniieess,,  ggoovveerrnnmmeennttss,,  aanndd  
oorrggaanniizzaattiioonnss  wwoorrllddwwiiddee..  IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  aann  iinnddeeppeennddeenntt  vveerriiffiiccaattiioonn  oorr  aauuddiitt  ooff  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  wwaass  nnoott  ppoossssiibbllee..  TThhiiss  rreeppoorrtt  rreelliieedd  oonn  tthhee  eexxppeerriieennccee  aanndd  eexxppeerrttiissee  ooff  
tthhoossee  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ffiieelldd  aanndd  pprroovviiddiinngg  iinndduussttrryy  sseerrvviicceess..  TThhee  ddiirreecctt  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmpplliiccaattiioonnss  
ffoorr  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggiieess  wwaass  ttiigghhttllyy  lliinnkkeedd  aanndd  eexxttrraappoollaatteedd  ffrroomm  tthhee  rreessuullttss  ooff  
tthhee  rreevviieeww,,  bbuutt  ddiidd  nnoott  iinnvvoollvvee  pprriimmaarryy  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  oorr  ddeettaaiilleedd  aannaallyysseess..  SSiimmiillaarrllyy,,  aa  
ddeettaaiilleedd  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  wwaass  nnoott  ppoossssiibbllee..  AA  ggeenneerraall  
aasssseessssmmeenntt  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  eeaacchh  tteecchhnnoollooggyy  bbaasseedd  oonn  eexxppeecctteedd  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorrss  aanndd  tthhee  
wwoorrllddwwiiddee  eexxppeerriieennccee..  AAllll  ttaasskkss  ffooccuusseedd  oonn  pprroovviiddiinngg  aa  bbrrooaadd  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  iissssuueess  aanndd  
oouuttlliinniinngg  tthhee  ggeenneerraall  tthheemmeess..  AA  mmoorree  ddeettaaiilleedd  pprroocceessss  ddeessiiggnn  aanndd  ccoosstt  eessttiimmaattee  ffoorr  aa  llaanndd--
bbaasseedd  ssaallmmoonn  rreeaarriinngg  ffaacciilliittyy  iinn  BB..CC..  wwaass  ccoonndduucctteedd  bbyy  SSiimmoonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ooff  VVaannccoouuvveerr,,  
BB..CC..  TThhee  rreeppoorrtt  iiss  aappppeennddeedd..



IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
CCoommmmeerrcciiaall  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  pprriimmaarriillyy  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  pphhyyssiiccaall  tteecchhnnoollooggiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
ccoonnttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ffiisshh  aanndd  tthhee  aattttaacchheedd  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  tthhee  bbiiootteecchhnnoollooggiieess  eemmppllooyyeedd  ((RRoosseenntthhaall  eett  aall..,,  11999955))..  
TThhiiss  ddooccuummeenntt  wwiillll  aaddddrreessss  tthhee  ccuurrrreenntt  uussee  aanndd  eemmeerrggeennccee  ooff  pphhyyssiiccaall  tteecchhnnoollooggiieess  wwhhiicchh  aarree  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  
ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  uussee  ((FFiigguurree  11))  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt..  FFoorr  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  
aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  hhaavvee  bbeeeenn  ccaatteeggoorriizzeedd  iinnttoo  tthhrreeee  mmaaiinn  aarreeaass  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  aappppllyy::  ((ii))  eexxppoosseedd  ooffffsshhoorree  
ooppeenn  mmaarriinnee  ssyysstteemmss,,  ((iiii))  cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss,,  aanndd  ((iiiiii))  llaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ssyysstteemmss..  FFoorr  eeaacchh,,  
tteecchhnniiccaall  ddeessiiggnn  aanndd  ffeeaassiibbiilliittyy,,  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aass  wweellll  aass  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  
ddiissaaddvvaannttaaggeess,,  wwiillll  bbee  oouuttlliinneedd..  EExxaammpplleess  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  iilllluussttrraattee  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee..  
TThhee  pprriimmaarryy  rreeaassoonnss  ffoorr  eexxpplloorriinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  uussee  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  aarree  tthhee  ddeessiirree  ttoo  ccoonnttrrooll  
eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss,,  tthhee  ddeessiirree  ttoo  iimmpprroovvee  eeffffiicciieenncciieess  iinn  ccuullttuurree  mmeetthhooddss,,  aanndd  tthhee  ddeessiirree  ttoo  aauuggmmeenntt  tthhee  
lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ccooaassttaall  ssiitteess  aapppprroopprriiaattee  uussiinngg  ttrraaddiittiioonnaall  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  ssyysstteemmss  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss  iinncclluuddee  bbootthh  tthhoossee  wwhhiicchh  mmaayy  iimmppaacctt  tthhee  ccuullttuurreedd  ffiisshh  ((ee..gg..,,  ppoooorr  wwaatteerr  qquuaalliittyy,,  eexxppoossuurree  
ttoo  ppaatthhooggeennss  aanndd  hhaarrmmffuull  ppllaannkkttoonn  bblloooommss))  aanndd  tthhoossee  wwhhiicchh  mmaayy  iimmppaacctt  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  eeccoossyysstteemmss  aanndd  aaffffeecctt  
tthhee  uussee  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ((ee..gg..,,  bbeenntthhiicc  ssmmootthheerriinngg,,  aannttiibbiioottiicc  rreelleeaassee))..  RRoosseenntthhaall  eett  aall..  ((11999955))  iiddeennttiiffiieess  ffiivvee  
tteecchhnnoollooggyy--rreellaatteedd  pphheennoommeennaa  iinn  aaqquuaaccuullttuurree  wwhhiicchh  aarree  ddrriivviinngg  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh::  ((ii))  aa  ttrreenndd  ttoowwaarrddss  
iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemmss,,  ((iiii))  ssppeecciiaalliizzeedd  pprroodduuccttiioonn  iinn  eessttaabblliisshheedd,,  ccoonnvveennttiioonnaall  ssyysstteemmss  uussiinngg  
iimmpprroovveedd  tteecchhnnoollooggiieess,,  ((iiiiii))  ccoonncceerrnn  oovveerr  ppoossssiibbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseeqquueenncceess,,  ((iivv))  tthhee  iimmppaacctt  ooff  nnaattuurraall  
eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  oonn  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss,,  aanndd  ((vv))  tthhee  nneeeedd  ffoorr  bbuussiinneessss  aanndd  mmaarrkkeett  oorriieenntteedd  pprroodduuccttiioonn  
sscchheemmeess..  AAllll  ooff  tthheessee  aappppllyy,,  aatt  lleeaasstt  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt,,  ttoo  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  ttrreennddss  wwoorrllddwwiiddee..  TThheessee  ffiivvee  tthheemmeess  
wwiillll  eemmeerrggee  tthhrroouugghhoouutt  tthhiiss  ddooccuummeenntt..  



FFiigguurree  11..  TTyyppiiccaall  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  ddeessiiggnn  iinn  uussee  tthhrroouugghhoouutt  ccooaassttaall  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa..  



EEXXPPOOSSEEDD  OOFFFFSSHHOORREE  OOPPEENN  MMAARRIINNEE  SSYYSSTTEEMMSS  
TTrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  ssyysstteemmss  hhaavvee  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  bbeeiinngg  eeaassyy  ttoo  ooppeerraattee,,  rreeqquuiirriinngg  aa  rreellaattiivveellyy  
llooww  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt,,  rreellyyiinngg  oonn  ssiimmppllee  yyeett  pprroovveenn  tteecchhnnoollooggyy,,  aanndd  aalllloowwiinngg  ffoorr  eeaassyy  iinnccrreemmeennttaall  cchhaannggeess  iinn  
pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  ooppeenn  mmaarriinnee  ssyysstteemm  ddeessiiggnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ooppeerraattee  iinn  mmoorree  
eexxppoosseedd  llooccaattiioonnss  mmaayy  aassssiisstt  iinn  aaddddrreessssiinngg  ssoommee  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ccooaassttaall  ssiittiinngg  iissssuueess,,  iimmpprroovvee  pprroodduuccttiioonn  
eeffffiicciieenncciieess,,  aanndd  ooppeenn  uupp  aalltteerrnnaattiivvee  ssiitteess  ffoorr  ffaarrmmiinngg,,  yyeett  mmaaiinnttaaiinn  ssoommee  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  
ccoommmmeerrcciiaall  ccuullttuurree  mmeetthhooddss..  TThhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthhiiss  ccaann  bbee  rreeaalliizzeedd,,  hhoowweevveerr,,  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  
tteecchhnnoollooggyy  wwhhiicchh  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmoovvee  ttoo  aa  hhaarrsshheerr  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  llooccaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  uusseedd..  CCoonnssttrraaiinnttss  oorr  
bbeenneeffiittss  aarree  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhee  ssyysstteemm  eemmppllooyyeedd..  
AA  ffeeww  wwoorrddss  ooff  ccllaarriiffiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  rreeggaarrddiinngg  wwhhaatt  iiss  mmeeaanntt  bbyy  aann  ““ooffffsshhoorree  ssyysstteemm””..  TThhiiss  iiss  ttaakkeenn  ttoo  
mmeeaann  llooccaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  eexxppoosseedd  ttoo  hhaarrsshheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  llaarrggee  wwaavveess  oorr  sswweellllss  aanndd  
ppootteennttiiaallllyy  hhiigghh  ccuurrrreennttss,,  tthhaann  iiss  ccuurrrreennttllyy  tthhee  ccaassee  ffoorr  mmoosstt  ssiitteess  bbeeiinngg  uusseedd  bbyy  tthhee  BB..CC..  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  iinndduussttrryy..  
IItt  iiss  tthhee  pprroodduuccttiioonn  bbeenneeffiittss  ooff  ggrroowwiinngg  ffiisshh  iinn  aa  ccoonnssiisstteenntt,,  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  wwaatteerr  ssoouurrccee  wwiitthh  ggrreeaatteerr  fflluusshhiinngg  rraatteess  
tthhaann  iiss  ffoouunndd  iinn  mmoorree  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss  tthhaatt  iiss  pprriimmaarriillyy  ddrriivviinngg  tthhee  mmoovvee  ttoo  ooffffsshhoorree..  ““OOffffsshhoorree””,,  tthheenn,,  ccaann  
mmeeaann  aa  ffeeww  hhuunnddrreedd  mmeettrreess  ffrroomm  tthhee  sshhoorree,,  oorr  aa  ffeeww  hhuunnddrreedd  kkiilloommeettrreess..  AA  ccrroossss--sseeccttiioonnaall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  
pprriimmaarryy  ttyyppeess  ooff  ssyysstteemmss  tthhaatt  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  eexxppoosseedd  ooffffsshhoorree  uussee  iiss  oouuttlliinneedd  bbeellooww..  
  
SSYYSSTTEEMM  DDEESSIIGGNN  AANNDD  TTEECCHHNNIICCAALL  FFEEAASSIIBBIILLIITTYY  
TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  ggrraavviittyy  oorr  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ssyysstteemm  ccaannnnoott  bbee  ppllaacceedd  iinn  eexxppoosseedd,,  ooffffsshhoorree  llooccaattiioonnss  dduuee  ttoo  lliimmiittss  iinn  
ssttrruuccttuurraall  ssttrreennggtthh  aanndd  eenndduurraannccee,,  ooppeerraattiioonn  lliimmiittaattiioonnss,,  aanndd  wwoorrkkeerr  ssaaffeettyy  ((KKaarrllsseenn,,  11999933;;  LLoovveerriicchh,,  11999966;;  
LLoovveerriicchh  aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999933))..  FFllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ssttrruuccttuurreess  aarree  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  ddeeffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoollllaappssee  ooff  tthhee  nneettss  
iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  ssttrroonngg  ccuurrrreennttss,,  aanndd,,  bbeeiinngg  ‘‘ttiieedd’’  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ffllooaattiinngg  ssuurrffaaccee  ssttrruuccttuurree,,  aarree  
mmaaxxiimmaallllyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwaavvee  ffoorrcceess  aanndd  tthhuuss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssttrruuccttuurraall  ffaattiigguuee  ((LLoovveerriicchh  aanndd  GGaaccee,,  11999977;;  LLoovveerriicchh  aanndd  
SSwwaannssoonn,,  11999933))..  BBrreeaakk--uupp  aanndd  lloossss  ooff  ssttoocckk  ccaann  rreessuulltt..  TThhee  tteennssiioonn,,  ccoommpprreessssiioonn,,  aanndd  ttoorrssiioonn  llooaaddss  wwhhiicchh  mmuusstt  
oofftteenn  bbee  eenndduurreedd  iinn  aann  eexxppoosseedd  ccooaassttaall  eennvviirroonnmmeenntt  aarree  ccoonnssiiddeerraabbllee--oovveerr  aa  tteenn--yyeeaarr  ddeessiiggnn  sseerrvviiccee  lliiffee,,  ggrreeaatteerr  
ffaattiigguuee  lliiffee  iiss  rreeqquuiirreedd  tthhaann  ffoorr  aa  BBooeeiinngg  774477  ffoorr  llaannddiinngg  aanndd  pprreessssuurriizzaattiioonn//ddeepprreessssuurriizzaattiioonn  ccyycclleess  ((WWiilllliinnsskkyy  
aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  
TThhee  pprriimmaarryy  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ffaacceedd  iinn  pprraaccttiiccaall  ttrriiaallss  ooff  ooffffsshhoorree  ssyysstteemmss  
iinncclluuddee  ((ii))  hhaarrddwwaarree  ffaaiilluurree  aanndd  iinnssuuffffiicciieenncciieess  iinn  ddeessiiggnn,,  ((iiii))  llaacckk  ooff  ffooccuuss  aanndd  ffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  tteeaamm  ooff  wwoorrkkeerrss,,  
aanndd  ((iiiiii))  ddiiffffiiccuulltt  llooggiissttiiccss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aann  iissoollaatteedd  aanndd  eexxppoosseedd  llooccaattiioonn  ((LLoovveerriicchh  aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999933;;  
WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  TThhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  ddaayy  ttoo  ddaayy  ooppeerraattiioonnss  iinn  aa  ffaacciilliittyy  ooffffsshhoorree  ffrroomm  tthhaatt  ooff  aa  
sshheelltteerreedd  ccooaassttaall  eennvviirroonnmmeenntt  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ccrreewwss  mmuusstt  bbee  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  sskkiilllleedd  mmaarriinneerrss  aanndd  tthhaatt  ooppeerraattiioonn  
mmeetthhooddss  mmuusstt  bbee  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhaatt  eennvviirroonnmmeenntt  ((LLoovveerriicchh  aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999933))..  IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  ooppeerraattiinngg  aanndd  
sseerrvviiccee  ffuunnccttiioonnss  ((ee..gg..,,  ssttoocckkiinngg,,  ffeeeeddiinngg,,  iinnvveennttoorryy  aanndd  ggrraaddiinngg,,  mmoonniittoorriinngg,,  ssttoocckk  ttrreeaattmmeenntt,,  hhaarrvveessttiinngg,,  
mmeecchhaanniiccaall  mmaaiinntteennaannccee,,  bbiiooffoouulliinngg  ccoonnttrrooll))  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  bbeeffoorree  ccaaggee  ddeessiiggnnss  aarree  ffiixxeedd  aanndd  tteecchhnnoollooggiieess  
aaddoopptteedd  ((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  TThhee  ttaaiilloorriinngg  ooff  ooppeerraattiioonnss  ttoo  ffiitt  tthhee  hhaarrsshheerr  eennvviirroonnmmeenntt  mmaayy  rreessuulltt  iinn  
ssiiggnniiffiiccaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  mmeetthhooddss  aapppplliieedd  ttoo  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  sshheelltteerreedd  ccooaassttaall  aarreeaass..  
FFllooaattiinngg  bbrreeaakkwwaatteerrss  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  ffiirrsstt  lliinnee  ooff  ddeeffeennssee  ttoo  ddaammppeerr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  wwaavveess  oonn  aaqquuaaccuullttuurree  ccaaggeess  iinn  
eexxppoosseedd  ccooaassttaall  aarreeaass..  TThheerree  aarree  ttwwoo  pprriimmaarryy  ttyyppeess  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd::  tthhee  BBrriiddggeessttoonnee  bbrreeaakkwwaatteerr  
((ffllooaattiinngg  ssyynntthheettiicc  rruubbbbeerr--ffiilllleedd  ffiibbrreeggllaassss  mmoodduulleess))  aanndd  tthhee  KKoowwaallsskkii  oorr  GGooooddyyeeaarr  ffllooaattiinngg  ttiirree  bbrreeaakkwwaatteerr  ((ttiirreess  
ttiieedd  ttooggeetthheerr  aanndd  ppoossiittiioonneedd  vveerrttiiccaallllyy  iinn  tthhee  wwaatteerr  ttoo  ffoorrmm  aa  mmoodduullee;;  BBeevveerriiddggee,,  11999966))..  UUssee  ooff  aa  bbrreeaakkwwaatteerr,,  
hhoowweevveerr,,  mmaayy  nnoott  bbee  ggeenneerraallllyy  ffeeaassiibbllee  oorr  eeffffeeccttiivvee  aatt  llaarrggee  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ccooaassttlliinnee..  AAllssoo,,  tthheeyy  aarree  eexxppeecctteedd  
ttoo  bbee  ooff  lliimmiitteedd  uuttiilliittyy  uunnddeerr  sseevveerree  ssttoorrmm  aanndd  wwaavvee  hheeiigghhtt  ccoonnddiittiioonnss..  
DDeevveellooppmmeennttss  ooff  ooffffsshhoorree  ffiinnffiisshh  aaqquuaaccuullttuurree  ooppeerraattiioonnss  hhaavvee  iinncclluuddeedd  ssuurrffaaccee  aanndd  ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggeess  wwiitthh  bbootthh  
ffiixxeedd  aanndd  fflleexxiibbllee  mmoooorriinnggss  ((MMccVVeeyy,,  11999966))..  MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  bboottttoomm  mmoouunntteedd  ((ssuubbmmeerrggeedd  ccaaggeess  aanndd  bbaarrrriieerr  
ssyysstteemmss)),,  ssuurrffaaccee  ooppeerraatteedd  bbuutt  bboottttoomm  mmoooorreedd  ((nneesstteedd  ccaaggeess,,  llaarrggee  ssiinnggllee  ccaaggeess,,  oorr  ffuullllyy  ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggeess)),,  aanndd  



ssuurrffaaccee  ooppeerraatteedd,,  mmoooorreedd  aanndd  fflleexxiibbllee  ssyysstteemmss  ((bbaarrggee  oorr  sshhiipp  ssyysstteemmss))  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  
HHuugguueenniinn,,  11999966))..  IItt  iiss  ppeerrhhaappss  mmoosstt  uusseeffuull  ttoo  vviieeww  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  ssuuiittaabbllee  ffoorr  uussee  iinn  ooffffsshhoorree  
llooccaattiioonnss  aass  aa  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ssttrruuccttuurree  uusseedd  iinn  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss  
wwhhiicchh  eennaabbllee  tthhee  ssyysstteemm  ttoo  bbee  uusseedd  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  hhaarrsshheerr  eennvviirroonnmmeennttss..  AAtt  tthhee  oonnee  eenndd  wwee  ffiinndd  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  tthhee  
ssuuppppoorrttiinngg  ssuurrffaaccee  ffllooaattiinngg  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  mmaakkee  iitt  mmoorree  fflleexxiibbllee,,  wwhhiillee  wwiitthh  mmoorree  nnoovveell  eennggiinneeeerriinngg  wwee  ffiinndd  aa  
ccoommpplleettee  aabbaannddoonnmmeenntt  ooff  tthhee  ffllooaattiinngg  ddeessiiggnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ssyysstteemmss  wwhhiicchh  aavvooiidd  ssuurrffaaccee  tteennssiioonnss  aanndd  
ccoommpprreessssiioonnss..  
TThhee  ffiisshh  ccuullttuurreedd  uussiinngg  ooffffsshhoorree  ssyysstteemmss  iinncclluuddee  ssaallmmoonniiddss,,  yyeelllloowwttaaiill,,  sseeaabbrreeaamm,,  ttuunnaa,,  aanndd  ffllaattffiisshh..  OOnnllyy  tthhoossee  
ddeessiiggnnss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ssppeecciiffiiccaallllyy  aapppplliieedd  ttoo  ssaallmmoonn  ccuullttuurree  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  hheerree..  AAss  tthheerree  aarree  nnuummeerroouuss  
ddeessiiggnneerrss  aanndd  ssuupppplliieerrss  ooff  ooffffsshhoorree  ffaarrmmiinngg  ssyysstteemmss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ccrroossss--
sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ttyyppeess  ccuurrrreennttllyy  iinn  uussee  aanndd  tthhoossee  wwhhiicchh  ppeerrhhaappss  aarree  mmoosstt  pprroommiissiinngg..  
EExxaammpplleess  ooff  SSyysstteemmss  DDeevveellooppeedd  
AAqquuaaSSuurree  CCaaggee  
AAqquuaaSSuurree  iiss  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  ‘‘PPoollaarrCCiirrkkeell--ttyyppee’’  ccaaggeess  aanndd  aarree  ssuupppplliieedd  llooccaallllyy  aanndd  uusseedd  oonn  tthhee  BBrriittiisshh  
CCoolluummbbiiaann  ccooaasstt  ((MMiikkee  MMuullhhoollllaanndd,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eenndduurree  tthhee  hhaarrsshheerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  mmoorree  eexxppoosseedd  
llooccaattiioonnss,,  tthhee  ddeessiiggnn  ffooccuusseess  oonn  mmaaiinnttaaiinniinngg  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  tthhee  ffllooaattiinngg  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurree..  OOtthheerr  tthhaann  tthhiiss  ddeessiiggnn  
ffeeaattuurree,,  iitt  ddiiffffeerrss  lliittttllee  ffrroomm  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ssttrruuccttuurree  uusseedd  oonn  tthhiiss  ccooaasstt..  IInn  ffaacctt,,  tthhee  llooccaall  ssuupppplliieerr  
ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  ddooeess  nnoott  ccoonnssiiddeerr  iitt  ttoo  bbee  aann  ‘‘aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggyy’’  ((MMiikkee  MMuullhhoollllaanndd,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  
ddoommiinnaanntt  uussee  ooff  aa  nneett--ccaaggee  wwiitthh  aa  rriiggiidd  ffllooaattiinngg  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  iiss  oonnllyy  ssuuiittaabbllee  ffoorr  sshheelltteerreedd  llooccaallss  mmaayy  bbee  mmoorree  
ooff  aann  ‘‘aacccciiddeenntt  ooff  hhiissttoorryy’’  tthhaann  rreeqquuiirreedd  dduuee  ttoo  ccoosstt  aanndd  ssiittiinngg  rreessttrriiccttiioonnss  ((ii..ee..,,  tthhaatt  iiss  tthhee  ssyysstteemm  wwhhiicchh  wwaass  ffiirrsstt  
uusseedd  oonn  tthhee  ccooaasstt  aanndd  tthheerree  wwaass  nnoo  ppeerrcceeiivveedd  nneeeedd  ttoo  aabbaannddoonn  iittss  uussee))..  
TThhee  cciirrccuullaarr  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  AAqquuaaSSuurree  ccaaggee  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  ffllooaattaattiioonn  ppoollyyeetthhyylleennee  ppiippeess  eenncclloosseedd  bbyy  aa  oonnee  ppiieeccee  
rroottaattiioonnaallllyy  mmoollddeedd  ssttaanncchhiioonn  tthhaatt  aallssoo  ssuuppppoorrttss  tthhee  hhaannddrraaiill..  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  eexxppeerriieenncceedd  nnoo  ssyysstteemm  ffaaiilluurreess  
wwiitthh  oovveerr  550000  ccaaggeess  bbeeiinngg  uusseedd  oovveerr  aa  1100  yyeeaarr  ppeerriioodd..  OOvveerr  330000  ccaaggeess  aarree  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg,,  wwiitthh  
ootthheerrss  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  tthhee  ccuullttuurree  ooff  ttuunnaa,,  ttrroouutt,,  sseeaabbrreeaamm,,  aanndd  bbaarraammuunnddii..  1155  ccaaggeess  aarree  ccuurrrreennttllyy  ooppeerraattiinngg  
ccoommmmeerrcciiaallllyy  iinn  BB..CC..,,  aanndd  1111  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  ssttaattee..  UUpp  ttoo  aa  5500  mm  ddiiaammeetteerr  ccaaggee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssaallmmoonn  ccuullttuurree,,  bbuutt  
aa  7700  mm  ddiiaammeetteerr  ddeessiiggnn  iiss  ccuurrrreennttllyy  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  AA  3300  mm  ccaaggee  ccaann  bbee  ppuurrcchhaasseedd  ffoorr  aabboouutt  $$2244,,000000..  TThhee  
AAqquuaaSSuurree  cciirrcclleess  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  wwiitthhssttaanndd  wwaavveess  uupp  ttoo  88  mm..  
BBrriiddggeessttoonnee  HHii--SSeeaass  CCaaggee  
TThhee  JJaappaanneessee  ccoommppaannyy  BBrriiddggeessttoonnee  mmaannuuffaaccttuurreess  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggeess  wwiitthh  aa  fflleexxiibbllee  rruubbbbeerr  ssuuppppoorrtt  ccoollllaarr  ttoo  
wwiitthhssttaanndd  eexxppoosseedd  mmaarriinnee  ccoonnddiittiioonnss..  TThhee  ccoommppaannyy  aaddvveerrttiisseess  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  oollddeesstt  aanndd  mmoosstt  ssuucccceessssffuull  ddeevveellooppeerr  
ooff  ooffffsshhoorree  ffiisshh  ccaaggeess  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  11999966))..  TThhee  ffiirrsstt  ccoommmmeerrcciiaall  uunniitt  wwaass  iinnssttaalllleedd  iinn  JJaappaann  iinn  11998833  aanndd  iinn  EEuurrooppee  
iinn  11998844..  TToo  ddaattee,,  oovveerr  330000  uunniittss  hhaavvee  bbeeeenn  ssoolldd  wwoorrllddwwiiddee  wwiitthh  nnoo  mmaajjoorr  ddeessiiggnn  cchhaannggeess..  IItt  iiss  pprreesseennttllyy  bbeeiinngg  
uusseedd  ffoorr  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  ccuullttuurree  ooff  ssaallmmoonn,,  yyeelllloowwttaaiill,,  sseeaabbrreeaamm,,  aanndd  ttuunnaa  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  MMoosstt  
ooppeerraattiioonnss  aarree  ooppeerraattiinngg  pprrooffiittaabbllyy,,  aalltthhoouugghh  ssoommee  pprroodduucceerrss  iinn  tthhee  ppaasstt  hhaavvee  ggoonnee  bbaannkkrruupptt  uussuuaallllyy  dduuee  ttoo  ffaaccttoorrss  
ootthheerr  tthhaann  eeqquuiippmmeenntt..  AAllll  ccaaggeess  ffrroomm  bbaannkkrruupptt  ooppeerraattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ppuurrcchhaasseedd  bbyy  ootthheerr  ccoommppaanniieess  aanndd  aarree  ssttiillll  iinn  
uussee  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
TThhee  fflleexxiibbllee  ffllooaattiinngg  ssiinnggllee--ssttrriinngg  rruubbbbeerr  hhoossee  ccoollllaarr  hhaass  nnoo  mmoovviinngg  ppaarrttss,,  aanndd  wwiitthh  tthhee  nneett  aanndd  mmoooorriinnggss  aarree  
kknnoowwnn  ttoo  wwiitthhssttaanndd  ttyypphhoooonn  ccoonnddiittiioonnss  wwiitthh  wwaavvee  hheeiigghhttss  ooff  uupp  ttoo  1100  mm  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  ppeerr..  ccoommmm..))..  TThhee  cceennttrraall  
pphhiilloossoopphhyy  bbeehhiinndd  tthhee  nneett  ddeessiiggnn  iiss  tthhaatt  tthhee  ffrraammee’’ss  oonnllyy  ffuunnccttiioonn  iiss  ttoo  hhoolldd  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  nneett,,  nnoott  ttoo  aacctt  aass  aa  
wwoorrkkiinngg  ppllaattffoorrmm  oorr  ssuuppppoorrtt  ootthheerr  sseerrvviiccee  ffuunnccttiioonnss  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  11999966))..  TThhiiss  kkeeeeppss  tthhee  ddeessiiggnn  ssiimmppllee,,  yyeett  
ffuunnccttiioonnaall..  NNeettss  ffaasstteenneedd  ttoo  bbuutt  nnoott  hhuunngg  ffrroomm  tthhee  ccoollllaarr;;  tthheeyy  aarree  sseellff--ssuuppppoorrttiinngg  uussiinngg  ppuurrssee--sseeiinnee  ffllooaattss..  
BBeeccaauussee  tthheeyy  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  wwiitthhssttaanndd  tthhee  ssaammee  pprriimmaarryy  eennvviirroonnmmeennttaall  ffoorrcceess  aass  tthhee  ccoollllaarr,,  nneettss  aarree  ssppeecciiaallllyy  
ddeessiiggnneedd  ttoo  aabbssoorrbb  wwaavvee  aaccttiioonn  aanndd  aarree  rreeppoorrtteedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  sshhaappee..  TThhee  ccaaggeess  ccaann  bbee  ssqquuaarree,,  ooccttaaggoonnaall,,  oorr  
hheexxaaggoonnaall  wwiitthh  ssttaannddaarrdd  ssiiddee  lleennggtthhss  ooff  1166  oorr  2200  mm,,  uupp  ttoo  cciirrccuummffeerreennccee  ooff  116600  mm  aanndd  22,,000000  mm22,,  wwiitthh  nneettss  1155  ttoo  
4400  mm  ddeeeepp..  AA  1166  mm  ooccttaaggoonnaall  2200  mm  ddeeeepp  ccaaggee  hhaass  aa  vvoolluummee  ooff  2255,,000000  mm33  aanndd  aa  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  ooff  aatt  lleeaasstt  



550000  MMTT  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  11999966))..  PPrriicceess  ffoorr  ccaaggee  ssyysstteemmss  ((ffrraammee,,  nneettss  aanndd  mmoooorriinnggss))  ssttaarrtt  aatt  UUSS$$115500,,000000  
((GGuunnnnaarrssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  RReeccoommmmeennddeedd  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  aarree  1122--2200  kkgg//mm33,,  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  3300  kkgg//mm33  
rreeccoorrddeedd  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssppeecciieess  ccuullttuurreedd..  AAcccceessss  ttoo  ddeeeepp  wwaatteerr  ((ggrreeaatteerr  tthhaann  2255  mm))  aanndd  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  aa  sseerrvviiccee  
hhaarrbboouurr  ((rreeccoommmmeenndd  wwiitthhiinn  hhaallff  aann  hhoouurr  mmoottoorr  vveesssseell  sstteeaammiinngg  ttiimmee))  aarree  tthhee  oonnllyy  ssppeecciiffiicc  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  
TThheerree  aarree  uussuuaallllyy  nnoo  wwoorrkkiinngg  ppllaattffoorrmmss  oorr  ssttrruuccttuurreess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ccaaggeess  oonn  ssiittee..  TThhee  ccoommppaannyy  mmaaiinnttaaiinnss  
tthhaatt  tthheerree  aarree  nnooww  aa  ssuuiittaabbllee  sseelleeccttiioonn  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmeetthhooddoollooggiieess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  wwiitthh  aa  llaarrggee  ooffffsshhoorree  
ccaaggee  ((ee..gg..,,  sseerrvviiccee  vveesssseellss  aanndd  ppllaattffoorrmmss,,  ffeeeeddiinngg  ssyysstteemmss,,  mmoorrtt  ccoolllleeccttiioonn))  tthhaatt  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aarree  
rreellaattiivveellyy  eeaassyy  ttoo  ccaarrrryy--oouutt  ((GGuunnnnaarrssssoonn,,  11999966))..  
DDuunnlloopp  TTeemmppeesstt  CCaaggeess  
DDuunnlloopp  aallssoo  mmaannuuffaaccttuurreess  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggeess  wwiitthh  aa  fflleexxiibbllee  ccoollllaarr  ssuuppppoorrtt,,  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  BBrriiddggeessttoonnee  ccaaggeess..  TThhee  
TTeemmppeesstt  11  ccaaggee  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  ttwwoo  ccoonncceennttrriicc  rriinnggss  ooff  fflleexxiibbllee  rruubbbbeerr  hhoosseess  ((BBrriittttaaiinn,,  11999966))..  TThhee  hhoosseess  sseerrvvee  aass  
tthhee  mmaaiinn  ssttrruuccttuurraall  ssyysstteemm  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  nneett  aanndd  sseerrvviiccee  wwaallkkwwaayy..  TToo  rreedduuccee  ccoossttss,,  tthhiiss  cciirrccuullaarr  ddoouubbllee--rriinngg  
hhoossee  ddeessiiggnn  hhaass  bbeeeenn  rreecceennttllyy  ssuuppeerrsseeddeedd  bbyy  ssqquuaarree  aanndd  ppoollyyggoonn  ddeessiiggnnss  wwhhiicchh  hhaavvee  oonnllyy  aa  ssiinnggllee  rruubbbbeerr  hhoossee  
ccoollllaarr  ssuuppppoorrtt  ((DDaavvee  MMaalllliinnssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThheessee  mmoorree  rreecceenntt  ddeessiiggnnss  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  sseerrvviiccee  wwaallkkwwaayy,,  bbuutt  ddoo  
hhaavvee  ssuubbssttaannttiiaall  ccoorrnneerr  ppllaattffoorrmmss..  TThhee  TTeemmppeesstt  22  ccaaggee  iiss  ssqquuaarree  aanndd  mmoodduullaarr  iinn  ddeessiiggnn  ssuucchh  tthhaatt  ccaaggeess  ccaann  bbee  
aaddddeedd  ttoo  tthhee  rraafftt  aass  nneeeeddeedd..  LLaarrggeerr  hheexxaaggoonnaall  ((TTeemmppeesstt  33))  aanndd  ooccttaaggoonnaall  ((TTeemmppeesstt  44))  ccaaggeess  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  
rreecceennttllyy  ((BBrriittttaaiinn,,  11999966))..  TThhee  ccaaggeess  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  iinn  SSccoottllaanndd,,  IIrreellaanndd,,  tthhee  FFaarrooee  IIssllaannddss,,  aanndd  NNoorrwwaayy  ffoorr  
ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  ((DDaavvee  MMaalllliinnssoonn,,  ppeerrss..  ccoomm..))..  TThhee  ccaaggeess  aarree  aallssoo  uusseedd  iinn  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann  ffoorr  bbaassss  aanndd  
sseeaabbrreeaamm..  TThheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  aapppprrooxxiimmaatteellyy  8800  ccaaggeess  bbeeiinngg  uusseedd  ttooddaayy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd..  TThhee  llaarrggeesstt  ccaaggeess  
ssoolldd  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssaallmmoonn  aarree  1166  mm  ssiiddeedd  ooccttaaggoonnaall  wwiitthh  aa  ssuurrffaaccee  aarreeaa  ooff  11,,223355  mm22,,  aanndd  aarree  ccuurrrreennttllyy  
bbeeiinngg  uusseedd  ooffff  tthhee  wweesstt  ccooaasstt  ooff  IIrreellaanndd..  OOppeerraattiioonnss  aanndd  pprroodduuccttiioonn  tteecchhnniiqquueess  aarree  eesssseennttiiaallllyy  tthhee  ssaammee  aass  tthhoossee  
ffoorr  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggeess..  AAss  wwiitthh  tthhee  BBrriiddggeessttoonnee  ccaaggeess,,  wwiitthh  lliittttllee  wwoorrkkiinngg  ppllaattffoorrmmss  oorr  
ssttrruuccttuurreess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ccaaggeess  oonn  ssiittee,,  aa  ssuuiittaabbllee  sseelleeccttiioonn  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmeetthhooddoollooggiieess  mmuusstt  bbee  uusseedd..  
TThhee  fflleexxiibbiilliittyy  ooff  tthhee  rruubbbbeerr  ssttrruuccttuurree  mmaakkeess  iitt  rreessiissttaanntt  ttoo  ffaattiigguuee  aanndd  tthhee  ddeessttrruuccttiivvee  ffoorrcceess  ooff  wwaavvee  aaccttiioonn,,  aanndd  
ssiitteess  ttoo  ddaattee  hhaavvee  rreeppoorrtteedd  lliittttllee  nneeeedd  ffoorr  ssttrruuccttuurraall  mmaaiinntteennaannccee  ((BBrriittttaaiinn,,  11999966))..  TThhee  mmaaiinn  aaddvvaannttaaggee  aaffffoorrddeedd  bbyy  
tthhiiss  ssyysstteemm,,  aass  wwiitthh  tthhee  BBrriiddggeessttoonnee  ccaaggeess,,  iiss  tthhee  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd  rreessiilliieennccee  ooff  tthhee  rruubbbbeerr  hhoossee  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurree  
iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  rroouugghh  wweeaatthheerr,,  wwaavveess,,  aanndd  ssttoorrmm  ssuurrggeess..  TThhee  ccaaggeess  hhaavvee  bbeeeenn  iinn  uussee  uunnddeerr  rroouugghh  sseeaa  ccoonnddiittiioonnss  
wwiitthh  uupp  ttoo  1100  mm  wwaavvee  hheeiigghhttss  aanndd  rreellaattiivveellyy  sshhoorrtt  wwaavvee  ppeerriiooddss  ((DDaavvee  MMaalllliinnssoonn,,  ppeerrss..  ccoomm..))..  AA  rreecceennttllyy  ssuupppplliieedd  
ccaaggee  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  wwiitthhssttaanndd  uupp  ttoo  1144  mm  wwaavvee  hheeiigghhttss  oonn  ssiittee..  TThheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ffoorr  uussee  ooff  pprreeddaattoorr  nneettss  wwiitthh  tthhee  
llaarrggeerr  ccaaggeess,,  aanndd  ffaarrmmeerrss  aappppeeaarr  ttoo  eexxppeerriieennccee  lliittttllee  pprroobblleemm  wwiitthh  aaqquuaattiicc  mmaammmmaallss..  
OOcceeaann  SSppaarr  CCaaggeess  aanndd  SSeeaa  SSttaattiioonn  
TThhee  ddeessiiggnn  pphhiilloossoopphhyy  ooff  OOcceeaann  SSppaarr  TTeecchhnnoollooggiieess,,  LLLLCC  ooff  BBaaiinnbbrriiddggee,,  WWaasshhiinnggttoonn  iiss  tthhaatt  tthhee  ffoorrcceess  ooff  wwaavveess,,  
ccuurrrreenntt  aanndd  wwiinnddss  mmuusstt  bbee  aavvooiiddeedd  iinn  sseeaa  ccaaggee  ddeessiiggnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  eexxttrreemmee  ddeeffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttoo  aacchhiieevvee  
dduurraabbllee  ccaaggee  ssttrruuccttuurreess  iinn  eexxppoosseedd  llooccaattiioonnss  ((LLoovveerriicchh  aanndd  GGaaccee,,  11999977;;  GGaarryy  LLoovveerriicchh  aanndd  LLaanngglleeyy  GGaaccee,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  TThhiiss  iiss  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  aaiimm  ooff  tthhee  ffllooaattiinngg  AAqquuaaSSuurree,,  BBrriiddggeessttoonnee  aanndd  DDuunnlloopp  ccaaggeess,,  wwhhiicchh  iiss  ttoo  rreemmaaiinn  
fflleexxiibbllee  ttoo  ssuurrffaaccee  ffoorrcceess,,  rraatthheerr  tthhaann  aavvooiidd  tthheemm..  TThhee  aalltteerrnnaattiivvee  ddeessiiggnnss  pprrooppoosseedd  bbyy  OOcceeaann  SSppaarr  ((FFiigguurree  22))  
uuttiilliizzeess  aanncchhoorreedd  tteennssiioonn  oorr  aann  iinntteerrnnaall  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccaaggee  sshhaappee  aanndd  vvoolluummee,,  aanndd  aa  ffllooaattiinngg  ssppaarr  tthhaatt  iiss  
oonnllyy  mmiinniimmaallllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  ssuurrffaaccee  wwaavveess  ttoo  pprroovviiddee  bbuuooyyaannccyy..  AAnn  aaddddiittiioonnaall  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  ccaaggee  ddeessiiggnn  iiss  
eenncclloossuurree  oonn  aallll  ssiiddeess,,  wwhhiicchh  ppeerrmmiittss  tthhee  ccaaggeess  ttoo  bbee  ssuubbmmeerrggeedd..  
TThhee  OOcceeaann  SSppaarr  SSeeaaccaaggee  ssyysstteemm  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  ccuubbiicc  nneett  ccoommpplleetteellyy  eenncclloosseedd  oonn  aallll  ffaacceess  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  iinn  tthhee  
wwaatteerr  bbyy  ffoouurr  ffllooaattiinngg  ssppaarr  bbuuooyyss  ((ffllooaattiinngg  ‘‘ffeennccee  ppoossttss’’))  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  eeaacchh  ooff  tthhee  eeiigghhtt  ccoorrnneerrss  wwiitthh  rriiggggiinngg  
((LLoovveerriicchh  aanndd  GGoouuddeeyy,,  11999966))..  TThhee  ddeessiiggnnss  hhaavvee  bbeeeenn  tteesstteedd  iinn  ooffffsshhoorree  eennvviirroonnmmeennttss  iinn  JJuuaann  ddee  FFuuccaa  SSttrraaiitt,,  
PPuuggeett  SSoouunndd,,  tthhee  BBaayy  ooff  FFuunnddyy,,  aanndd  tthhee  GGuullff  ooff  MMeexxiiccoo  ((LLoovveerriicchh  aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999966))..  TThhee  mmoosstt  eexxppoosseedd  tteesstt  
llooccaattiioonn  wwaass  iinn  tthhee  JJuuaann  ddee  FFuuccaa  SSttrraaiitt,,  2244  kkmm  wweesstt  ooff  PPoorrtt  AAnnggeelleess,,  WWaasshhiinnggttoonn  aanndd  11..66  kkmm  ooffffsshhoorree  ((GGaarryy  
LLoovveerriicchh  aanndd  LLaanngglleeyy  GGaaccee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhiiss  ccaaggee  ooppeerraatteedd  ffoorr  33..55  yyeeaarrss  aanndd  wweeaatthheerreedd  aa  5500  yyeeaarr  aanndd  aa  110000  



yyeeaarr  ssttoorrmm  wwiitthhoouutt  ddaammaaggee  oorr  lloossss  ttoo  ssttoocckk..  AAnn  eessccaappee  eevveenntt  ooff  ssaallmmoonn  ddiidd  ooccccuurr  wwhheenn  aa  ttrroolllleerr  ccoolllliiddeedd  wwiitthh  tthhee  
ccaaggee..  
SSppaarr  ccaaggeess  ddoo  nnoott  hhaavvee  wwaallkkwwaayyss  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  ssttoocckk  mmuusstt  bbee  sseerrvviicceedd  ffrroomm  aa  bbooaatt  ((LLoovveerriicchh  
aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999966))..  AA  pprrooggrraammmmaabbllee  bbaarrggee  ffeeeeddeerr  iiss  uusseedd  ttoo  ddeelliivveerr  ffeeeedd  ttoo  tthhee  ssttoocckk  ((GGaarryy  LLoovveerriicchh  aanndd  
LLaanngglleeyy  GGaaccee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ssiittiinngg  ooff  tthhee  ccaaggeess  iiss  ccuurrrreennttllyy  ccoonnssttrraaiinneedd  bbyy  aa  mmaaxxiimmuumm  aanncchhoorriinngg  ddeepptthh  
wwiitthhiinn  aacccceessss  ttoo  ddiivveerrss  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  3355  mm)),,  aalltthhoouugghh  ggrreeaatteerr  ddeepptthhss  aarree  ppoossssiibbllee  iiff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  sseerrvviiccee  
ssuuppppoorrtt  iiss  aavvaaiillaabbllee..  IItt  iiss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  uupp  ttoo  3300,,000000  mm33  rreeaarriinngg  vvoolluummee  ccoouulldd  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  wwiitthh  oonnee  ccaaggee  
((aatt  2200  kkgg//mm33  ssuucchh  aa  ccaaggee  wwoouulldd  aaccccoommmmooddaattee  660000  MMTT  ooff  ssttoocckk))..  TThhee  ssyysstteemmss  ccoosstt  aabboouutt  UUSS$$55--2222  //mm33  ooff  
eenncclloosseedd  vvoolluummee,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  ssiizzee  aanndd  ssiittee  ccoonnddiittiioonnss..  TThhee  ccoosstt  rraannggee  ffoorr  iittss  ssttaannddaarrdd  66220000  mm33  ssyysstteemm  iiss  
UUSS$$1188--2222  //mm33..  CCoosstt  ssaavviinnggss  aarree  rreeaalliizzeedd  wwiitthh  llaarrggeerr  ccaaggeess..  
TThhee  ccaaggeess  wwiitthhssttaanndd  hhiigghh  ccuurrrreenntt  aanndd  eexxttrreemmee  wweeaatthheerr,,  oowwiinngg  ttoo  tthhee  ssppaarr  bbuuooyyss  bbeeiinngg  vveerryy  ssttaabbllee  aanndd  uunnaaffffeecctteedd  
bbyy  ppaassssiinngg  ssuurrffaaccee  wwaavveess  ((LLoovveerriicchh  aanndd  GGoouuddeeyy,,  11999966))..  TThhee  nneett  iiss  hheelldd  ttaauutt,,  aanndd  rreettaaiinnss  aabboouutt  9900  %%  ooff  iittss  vvoolluummee  
iinn  ccuurrrreennttss  uupp  ttoo  11..7755  mm//ss  ((GGaarryy  LLoovveerriicchh  aanndd  LLaanngglleeyy  GGaaccee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  SSiinnccee  tthhee  ssttrruuccttuurree  iiss  nnoott  ssttrreesssseedd  oorr  
ddiissttoorrtteedd  bbyy  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss,,  tthheeyy  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  mmoorree  dduurraabbllee  tthhaann  ttrraaddiittiioonnaall  ccaaggee  ddeessiiggnnss  
((LLoovveerriicchh  aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999966))  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  hhiigghheerr  eeffffeeccttiivvee  rreeaarriinngg  ddeennssiittiieess  tthhaann  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  ccaaggeess  
((GGaarryy  LLoovveerriicchh  aanndd  LLaanngglleeyy  GGaaccee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  CCaaggeess  ccaann  bbee  ttoottaallllyy  ssuubbmmeerrggeedd  ttoo  aavvooiidd  ppllaannkkttoonn  bblloooommss  oorr  iinn  
tthhee  ffaaccee  ooff  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbaadd  wweeaatthheerr..  MMoorrttaalliittiieess  ccaann  bbee  rreemmoovveedd  tthhrroouugghh  aa  33  mm  zziippppeerr..  AAlltthhoouugghh  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  
hhaass  nnoott  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  eexxtteenntt,,  tthheerree  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  aann  iinncciiddeenntt  ooff  ssyysstteemm  bbrreeaakk--uupp,,  ssuucccceessssffuull  
pprreeddaattoorr  aattttaacckk  oorr  eessccaappee  ((LLoovveerriicchh  eett  aall..,,  11999966;;  AAlliiccee  EErriikksseenn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ttaauutt  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  nneett  uunnddeerr  
nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  rreessiisstt  aallll  pprreeddaattoorr  aattttaacckkss,,  iinncclluuddiinngg  sseeaa  lliioonnss  ((GGaarryy  LLoovveerriicchh  aanndd  LLaanngglleeyy  
GGaaccee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  bbeegguunn  eexxpplloorriinngg  aa  SSeeaa  SSttaattiioonn  ddeessiiggnn  wwhhiicchh  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  cciirrccuullaarr  sstteeeell  rriimm  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  aa  
ssiinnggllee  cceennttrraall  ffllooaattiinngg  ssppaarr  ((LLoovveerriicchh  aanndd  GGoouuddeeyy,,  11999966;;  GGaarryy  LLoovveerriicchh  aanndd  LLaanngglleeyy  GGaaccee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
RRaaddiiaattiinngg  ffrraammiinngg  lliinneess  ffoorrmm  aann  iinntteerriioorr  sskkeelleettoonn  ssuuppppoorrttiinngg  ttaauutt  nneettttiinngg..  TThhee  ttyyppiiccaall  ccaaggee  hhaass  aa  1155  mm  cceennttrraall  ssppaarr  
aanndd  aa  rriimm  8899  mm  iinn  cciirrccuummffeerreennccee..  TThhee  ddeessiiggnn  ccaann  wwiitthhssttaanndd  wwaavveess  ooff  oovveerr  77  mm  aanndd  ccuurrrreennttss  iinn  eexxcceessss  ooff  11  mm//ss..  
TThhee  ccaaggee  rreettaaiinnss  9900  %%  ooff  iittss  vvoolluummee  iinn  hhiigghh  ccuurrrreenntt  aarreeaass..  IIttss  ppoossiittiioonn  iiss  aaddjjuusstteedd  vveerrttiiccaallllyy  iinn  tthhee  wwaatteerr  ccoolluummnn  
bbyy  aaddjjuussttiinngg  tthhee  aaiirr  vvoolluummee  iinn  tthhee  bbaallllaasstt..  FFeeeeddiinngg,,  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  ffrroomm  tthhee  
ccrrooww’’ss  nneesstt  llooccaatteedd  cceennttrraallllyy  oonn  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  ssppaarr..  MMoorrttaalliittiieess  aarree  rreemmoovveedd,,  wwiitthhoouutt  eenntteerriinngg  tthhee  nneett,,  ffrroomm  aa  ppoorrtt  
iinn  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree..  HHaarrvveessttiinngg  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  ppuulllliinngg  aa  hhaarrvveesstt  rriinngg  uupp  tthhee  ssppaarr,,  iinnvveerrttiinngg  tthhee  
nneett,,  aanndd  ccrroowwddiinngg  tthhee  ffiisshh  ffoorr  ppuummppiinngg  tthhrroouugghh  zziippppeerreedd  ppoorrttss;;  aalltteerrnnaattiivveellyy,,  aa  ppaassssiivvee  hhaarrvveesstt  ccaann  aallssoo  bbee  
aacchhiieevveedd..  TThhee  ccoommppaannyy  ccllaaiimmss  tthhaatt  tthhee  ccaaggee  iiss  vveerryy  pprreeddaattoorr  rreessiissttaanntt,,  tthhaatt  nneettss  aarree  eeaassyy  ttoo  cclleeaann,,  aanndd  tthhaatt  hhiigghheerr  
ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  aarree  ppoossssiibbllee  bbeeccaauussee  ooff  llooww  nneett  ddiissttoorrttiioonn..  TThhee  ddeessiiggnn  ccaann  bbee  ttoowweedd  rreellaattiivveellyy  eeaassiillyy,,  tthhuuss  iitt  iiss  
ppoossssiibbllee  ttoo  bbrriinngg  tthhee  eennttiirree  ccaaggee  ttoo  aa  ccooaassttaall  pprroocceessssiinngg  ffaacciilliittyy..  FFeeeeddiinngg  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  hhaanndd  oorr  tthhrroouugghh  aa  
cceennttrraallllyy  ccoonnttrroolllleedd  ssyysstteemm..  TThhee  ddeessiiggnn  iiss  vvoolluummee  lliimmiitteedd,,  eexxtteennddiinngg  ttoo  55000000  mm33  wwiitthh  pprreesseenntt  tteecchhnnoollooggyy..  WWiitthh  
mmoorree  eennggiinneeeerriinngg,,  iitt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  aa  vvoolluummee  ooff  2200,,000000  mm33  ccaann  bbee  rreeaacchheedd..  TThhee  ccoosstt  ooff    tthhee  33000000  mm33  ssyysstteemm  iiss  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  UUSS$$2255  //mm33  eenncclloosseedd  vvoolluummee  ((eexxcclluuddiinngg  mmoooorriinngg))..  
FFiigguurree  22..  OOcceeaann  SSppaarr  SSeeaaccaaggee  ((aa))  aanndd  SSeeaa  SSttaattiioonn  ((bb))  ddeessiiggnn  ((aaddaapptteedd  ffrroomm  LLoovveerriicchh  aanndd  GGaaccee,,  
11999977))..  
TTrriiddeenntt  CCaaggee  
TThhee  TTrriiddeenntt  ccaaggee  ((FFiigguurree  33))  iiss  tthhee  oonnllyy  ffuullllyy  ssuubbmmeerrssiibbllee  ffiisshh  ccaaggee  ccoommmmeerrcciiaallllyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  
((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  TThhee  1122  mm  ddiiaammeetteerr  sspphheerree  ((llaarrggeerr  ddeessiiggnnss  ppoossssiibbllee))  iiss  mmoooorreedd  ttoo  tthhee  bboottttoomm  bbyy  
mmeeaannss  ooff  aa  wwiirree  oonn  eeaacchh  hhuubb,,  aanndd  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn  iiss  aaddjjuusstteedd  bbyy  wwaayy  ooff  aa  wwiinncchh  oonn  eeaacchh  eenndd  ((RRoosseenntthhaall  eett  aall..,,  
11999955;;  WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  BByy  nnoott  bbeeiinngg  rriiggiiddllyy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee,,  iitt  iiss  mmoorree  rreessiissttaanntt  ttoo  hhaarrsshh  
hhyyddrrooddyynnaammiicc  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ccaann  bbee  ssuubbmmeerrggeedd  ttoo  aavvooiidd  sseevveerree  wweeaatthheerr..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ccuullttuurree  ooff  ssaallmmoonniiddss  
rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthheeyy  bbee  ggiivveenn  ppeerriiooddiicc  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssuurrffaaccee  wwaatteerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  
tthheeiirr  sswwiimm  bbllaaddddeerrss,,  aanndd  tthhuuss  ccoonnttrrooll  bbuuooyyaannccyy;;  tthhee  sscchheedduullee  ooff  ccaaggee  ssuubbmmeerrssiioonn  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuullllyy  ccoonnttrroolllleedd  



((RRoosseenntthhaall  eett  aall..,,  11999955))..  AAuuttoonnoommoouuss  ooppeerraattiioonn  wwiillll  rreeqquuiirree  ffuurrtthheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aauuttoommaattiicc  
ffeeeeddiinngg  ssyysstteemmss  aanndd  mmoonniittoorrss;;  TTrriiddeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  aann  aauuttoommaattiicc  ffeeeeddeerr--mmoonniittoorr  ssppaarr  bbuuooyy  ffoorr  ssuucchh  ppuurrppoosseess  
((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  TThhee  sspphheerriiccaall  ddeessiiggnn  aalllloowwss  tthhee  ccaaggee  ttoo  bbee  rroottaatteedd,,  tthhuuss  ccoonnttrroolllliinngg  bbiiooffoouulliinngg  
tthhrroouugghh  kkiilllliinngg  ooff  tthhee  oorrggaanniissmmss  bbyy  eexxppoossiinngg  ttoo  tthhee  ssuunn  aanndd  wwiinndd;;  ssuubbmmeerrssiioonn  ccaann  aallssoo  ccoonnttrrooll  tthhee  bbiiooffoouulliinngg  
oorrggaanniissmmss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  lliigghhtt  ffoorr  ggrroowwtthh  ((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  TThhee  ttaauutt  nneett  ooff  tthhee  TTrriiddeenntt  CCaaggee  hhaass  
pprroovveedd  ttoo  ddaattee  aa  ssuucccceessssffuull  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  mmaarriinnee  mmaammmmaall  aanndd  bbiirrdd  pprreeddaattoorrss  ((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  
FFiigguurree  33..  TTrriiddeenntt  ccaaggee  ddeessiiggnn  ((aaddaapptteedd  ffrroomm  WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  



FFaarrmmoocceeaann  SSeemmii--SSuubbmmeerrssiibbllee  CCaaggee  
FFaarrmmoocceeaann  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  bbaasseedd  iinn  GGootteebboorrgg,,  SSwweeddeenn,,  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  lliinnee  ooff  ooffffsshhoorree  sseemmii--ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggeess  
((FFiigguurree  44;;  HHeennrriikkssssoonn,,  11999966))..  TToo  ddaattee,,  mmoorree  tthhaann  4400  ssyysstteemmss  aarree  iinnssttaalllleedd  wwoorrllddwwiiddee,,  mmoossttllyy  iinn  nnoorrtthheerrnn  EEuurrooppee  
aanndd  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann  SSeeaa  iinncclluuddiinngg  SSccoottllaanndd,,  SSiicciillyy,,  MMaallttaa,,  CCyypprruuss,,  MMaaddeeiirraa,,  aanndd  FFrraannccee  ((HHeennrriikkssssoonn,,  11999966;;  
LLaarrss  HHeennrriikkssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  IItt  ccoonnssiissttss  ooff  aa  sstteeeell  ssttrruuccttuurree  mmoouunntteedd  oonn  aa  hheexxaaggoonnaall  ppoonnttoooonn,,  mmeeaassuurriinngg  2200  mm  
aaccrroossss  aanndd  2200  MMTT  iinn  wweeiigghhtt..  FFoouurr  ssiizzeess  aarree  aavvaaiillaabbllee--  22550000,,  33550000,,  44550000,,  aanndd  66000000  mm33  wwiitthh  aa  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  
ooff  uupp  ttoo  115500  MMTT..  TThhee  44550000  mm33  ffaacciilliittyy  ccaann  nnoorrmmaallllyy  pprroodduuccee  uupp  ttoo  111100  MMTT  ooff  ssaallmmoonn  ((LLaarrss  HHeennrriikkssssoonn,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  TThhee  vvaarriioouuss  nneettss  aavvaaiillaabbllee  aarree  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  iinnssiiddee  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  aarree  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee  wwiitthh  tthhee  oonnee  
ssttrruuccttuurree..  EExxppeerriieennccee  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  nneettss  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  cchhaannggeedd  dduurriinngg  tthhee  ggrroowwiinngg  ccyyccllee..  CCoonnccrreettee  
bblloocckkss  oorr  aanncchhoorrss  mmoooorr  tthhee  ssyysstteemm  uussiinngg  aa  tthhrreeee--ppooiinntt  ccoonnffiigguurraattiioonn  ((LLaarrss  HHeennrriikkssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  NNoorrmmaall  
ooppeerraattiinngg  ppoossiittiioonn  iiss  wwiitthh  tthhee  ssttrruuccttuurree  sseemmii--ssuubbmmeerrggeedd  wwiitthh  tthhee  ppoonnttoooonn  33  mm  bbeellooww  tthhee  ssuurrffaaccee,,  aanndd  tthhee  uuppppeerr  
wwoorrkk  ppllaattffoorrmm  aanndd  ffeeeeddiinngg  ssiilloo  aapppprrooxxiimmaatteellyy  33  mm  aabboovvee  tthhee  ssuurrffaaccee  ((HHeennrriikkssssoonn,,  11999966))..  AA  cciirrccuullaarr  ssiinnkkeerr  ttuubbee  
aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  nneett  mmaaiinnttaaiinnss  iittss  sshhaappee..  UUssee  ooff  aa  pprreeddaattoorr  nneett  oorr  pprreeddaattoorr  ppaanneellss  ((aattttaacchheedd  bbeettwweeeenn  
ppoonnttoooonn  aanndd  ssiinnkkeerr  ttuubbee))  iiss  aallssoo  ppoossssiibbllee..  FFaarrmmoocceeaann  ssttaatteess  tthhaatt  tthheeiirr  ssyysstteemmss  hhaavvee  nneevveerr  eexxppeerriieenncceedd  aannyy  aattttaacckkss  
ffrroomm  pprreeddaattoorrss  ((LLaarrss  HHeennrriikkssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ssttrruuccttuurree  ccaann  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  aallaarrmm  ttoo  ddeetteerr  vvaannddaalliissmm  oorr  
tthheefftt  wwhheenn  tthhee  ssttrruuccttuurree  iiss  uunnooccccuuppiieedd..  
TThhee  ssyysstteemm  hhaass  bbeeeenn  vveerriiffiieedd  ttoo  ssuussttaaiinn  55..55  mm  wwaavveess,,  3355  mm//ss  wwiinndd,,  aanndd  aa  22  kknnoott  ccuurrrreenntt  ((aaccttiinngg  iinn  tthhee  ssaammee  
ddiirreeccttiioonn)),,  aalltthhoouugghh  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieennccee  hhaass  sshhoowwnn  iitt  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ooccccaassiioonnaallllyy  wwiitthhssttaanndd  wwaavveess  iinn  eexxcceessss  ooff  1100  
mm  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  77--88  mm  ttiiddeess  ((HHeennrriikkssssoonn,,  11999966;;  LLaarrss  HHeennrriikkssssoonn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ffeeeedd  ssiilloo  hhoollddss  uupp  ttoo  33  
MMTT  ooff  ddrryy  ppeelllleetteedd  ffoooodd,,  aanndd  rreeffiilllliinngg  iiss  ffaacciilliittaatteedd  wwiitthh  ppnneeuummaattiicc  ttrraannssppoorrtt  ssyysstteemm  ttoo  ttrraannssffeerr  ffeeeedd  ffrroomm  aa  bbaarrggee  
oorr  sseerrvviiccee  bbooaatt..  FFeeeeddiinngg  iiss  aauuttoommaattiicc  aanndd  pprrooggrraammmmaabbllee..  MMoorrttss  ccaann  bbee  ccoolllleecctteedd  bbyy  aa  ddiivveerr  ffrroomm  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  nneett  
bbyy  ooppeenniinngg  aa  bboottttoomm  ssoocckk,,  tthhuuss  rreedduucciinngg  tthhee  ssttrreessss  oonn  tthhee  ffiisshh..  RReeccoommmmeennddeedd  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  iiss  2200  kkgg//mm33..  AA  
ttyyppiiccaall  44550000  mm33  ssyysstteemm  wwiitthh  mmoooorriinngg  aanndd  ffeeeedd  ccoonnvveeyyoorrss  ccoossttss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  CCAANN$$440000,,000000..  
FFiigguurree  44..  FFaarrmmoocceeaann  sseemmii--ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggee  ddeessiiggnn  ((aaddaapptteedd  ffrroomm  HHeennrriikkssssoonn,,  11999966))..  



SSuubbmmeerrggeedd  SSAADDCCOO--TTyyppee  CCaaggeess  
TThhee  SSAADDCCOO  sseerriieess  ooff  ssuubbmmeerrggeedd  ccaaggeess  ((FFiigguurree  55))  hhaavvee  ooppeerraatteedd  iinn  ooffffsshhoorree  eennvviirroonnmmeennttss  ssiinnccee  11998855  aanndd  aarree  tthhee  
oonnllyy  ttrruullyy  uunnddeerrwwaatteerr  ffiisshh  ffaarrmmiinngg  ssyysstteemm  iinn  tthhee  wwoorrlldd  pprroovveenn  ffoorr  eexxttrreemmee  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss  ((LLeeoonniidd  BBuuggrroovv,,  
ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThheeyy  wweerree  ddeevveellooppeedd  iinn  RRuussssiiaa  iinn  aa  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  nneeeedd  ttoo  mmoorree  rreeaaddiillyy  rreegguullaattee  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  
ffoorr  tthhee  ccuullttuurreedd  ffiisshh  bbyy  ppoossiittiioonniinngg  tthhee  ccaaggeess  vveerrttiiccaallllyy  iinn  tthhee  wwaatteerr  ccoolluummnn  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  mmoorree  ooppttiimmuumm  
tteemmppeerraattuurree  aanndd  ooxxyyggeenn  rreeggiimmeess  ((aammoonngg  ootthheerrss))  aanndd  aavvooiidd  tthhee  hhaarrsshh  ssuurrffaaccee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  wwiinntteerr  ((BBuuggrroovv,,  11999966))..  
TThhee  ssyysstteemm  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  ddeevveellooppeedd  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ssuucccceessssffuullllyy  uusseedd  ffoorr  ssaallmmoonniidd  ccuullttuurree  iinn  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa  aanndd  
tthhee  CCaassppiiaann  SSeeaa  ((BBuuggrroovv,,  11999966;;  LLeeoonniidd  BBuuggrroovv,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ssaallmmoonniiddss  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ccuullttuurreedd  
iinncclluuddee  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn,,  CCoohhoo  ssaallmmoonn,,  aanndd  RRaaiinnbbooww  ttrroouutt..  TThhee  ccoommppaannyy  ffooccuusseess  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  
pprroovviiddiinngg  aa  wwiiddee  aarrrraayy  ooff  ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggeess,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  rreellaattiivveellyy  iinneexxppeennssiivvee  ssiimmppllee  ccaaggeess  ddeessiiggnneedd  ffoorr  ssmmaallll  
ssccaallee  ““ffaammiillyy  uussee””  ttoo  ffuullllyy  aauuttoommaatteedd  ssyysstteemmss  ddeessiiggnneedd  ffoorr  iinndduussttrriiaall  uussee  ((LLeeoonniidd  BBuuggrroovv,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThheerree  
aarree  ccuurrrreennttllyy  3322  ffaacciilliittiieess  ooppeerraattiinngg,,  wwiitthh  99  mmoorree  ppllaannnneedd  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn  tthhiiss  yyeeaarr,,  mmoosstt  bbeeiinngg  uusseedd  ccoommmmeerrcciiaallllyy  
wwiitthh  oonnllyy  ppiilloott  uunniittss  ooff  nneeww  vveerrssiioonnss  bbeeiinngg  uusseedd  aass  rreesseeaarrcchh  ccaaggeess..  
TThhee  bbaassiicc  ssttrruuccttuurree  ffoorr  aallll  ddeessiiggnnss  ccoonnssiissttss  ooff  aa  tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall  rriiggiidd  hheexxaaggoonnaall  ffrraammee..  FFoorr  ssmmaalllleerr  uunniittss,,  tthhee  
ffrraammee  rreedduucceess  ttoo  aa  ppyyrraammiidd  oonn  tthhee  ttoopp,,  wwhheerree  aa  ppoonnttoooonn,,  wwoorrkkiinngg  wwaallkkwwaayy,,  aanndd  ffeeeeddeerr  aarree  ppoossiittiioonneedd  ((BBuuggrroovv,,  
11999966))..  LLaarrggeerr  uunniittss  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo  hheexxaahheeddrraall  ppyyrraammiiddss  wwhhiicchh  sshhaarree  aa  ccoommmmoonn  bbaassee  aatt  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree;;  
tthhee  ffeeeedd  bbuunnkkeerr  iiss  aaggaaiinn  ppoossiittiioonneedd  aatt  tthhee  ttoopp,,  bbuutt  bbaallllaasstt  ttaannkkss  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccaaggee  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  tthheerree  aarree  ttwwoo  
sseerrvviicciinngg  wwaallkkwwaayyss--  oonnee  aarroouunndd  tthhee  ffeeeeddeerr  aanndd  oonnee  aarroouunndd  tthhee  cceennttrraall  ppyyrraammiiddaall  bbaassee..  TThhee  ssmmaallll  ssiizzee  ooff  ssoommee  
ccaaggeess  ((ee..gg..,,  110000  mm33)),,  hhoowweevveerr,,  hhaavvee  pprroovveedd  ttoo  bbee  uunneeccoonnoommiiccaall  ttoo  ooppeerraattee..  LLaarrggeerr  ssyysstteemmss  hhaavvee  nnooww  bbeeeenn  
ddeevveellooppeedd,,  uupp  ttoo  aa  44,,000000  mm33  ccaappaacciittyy..  AA  ffuurrtthheerr  ddeessiiggnn  uusseess  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rriiggiidd  hheexxaaggoonnaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  aa  
ssuussppeennssiioonn  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ccaaggee  bboottttoomm,,  rreedduucciinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  sstteeeell  uusseedd  iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  iimmpprroovviinngg  
ttrraannssppoorrttaabbiilliittyy..  
FFoorr  aallll  ccaaggeess,,  aann  aauuttoommaattiicc  uunnddeerrwwaatteerr  ffeeeeddiinngg  ssyysstteemm  aalllloowwss  ffoorr  ccoonnttiinnuueedd  ssuuppppllyy  ooff  ffoooodd  uunnddeerr  ssttoorrmm  
ccoonnddiittiioonnss..  BBaallllaasstt  ttaannkkss  ccoonnttrrooll  tthhee  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ccaaggeess  ((BBuuggrroovv,,  11999966))..  AAuuttoommaattiicc,,  ccoommppuutteerr  
ccoonnttrroolllleedd  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonniinngg  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  aanndd  lliinnkkeedd  ttoo  cceerrttaaiinn  ddeessiirreedd  ccuullttuurriinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  ssuucchh  aass  
tteemmppeerraattuurree  ((BBuuggrroovv,,  11999966))..  WWiitthh  aauuttoommaatteedd  ffeeeeddiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg,,  ssuurrffaacciinngg  aanndd  sseerrvviicciinngg  ooff  tthhee  ccaaggeess  iiss  oonnllyy  
rreeqquuiirreedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  eevveerryy  tteenn  ddaayyss  wwiitthh  ssoommee  ddeessiiggnnss  ((LLeeoonniidd  BBuuggrroovv,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  WWiitthh  pprroolloonnggeedd  
ssuubbmmeerrssiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  ooff  hhyyddrroossttaattiicc  bbaallaannccee  ffoorr  ffiisshheess  wwiitthh  aann  ooppeenn  sswwiimm  bbllaaddddeerr  iiss  aacchhiieevveedd  bbyy  uussee  ooff  aann  aaiirr  
cchhaammbbeerr  ((iinnvveerrtteedd  ccuupp))  iinn  tthhee  ccaaggee  ((ssaallmmoonn  gguullpp  aaiirr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  sswwiimm  bbllaaddddeerr  ffuunnccttiioonn))..  FFoorr  ssppeecciieess  wwiitthh  aa  cclloosseedd  
sswwiimm  bbllaaddddeerr,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  tthhaatt  aannyy  cchhaannggeess  iinn  ddeepptthh  aarree  ggrraadduuaall  ttoo  aallllooww  tthhee  ffiisshh  ttoo  aaddaapptt..  MMaannyy  ooff  tthhee  ssmmaalllleerr  
ccaaggeess  ccaann  bbee  jjooiinneedd  ttooggeetthheerr  iinnttoo  aa  llaarrggeerr  hhoonneeyyccoommbb  ssuuppeerrssttrruuccttuurree  ooff  ssiixx  ccaaggeess,,  aalllloowwiinngg  ffoorr  ssiimmuullttaanneeoouuss  ffiisshh  
ggrraaddiinngg  aanndd  ttrraannssffeerr  wwoorrkk  aammoonngg  sseevveerraall  ccaaggeess..  
AAnn  aannaallyyssiiss  ooff  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  ssppeecciiffiicc  ddaattaa  oonn  tthhee  ssiittee  aanndd  
tthhee  ssyysstteemm  ttoo  bbee  uusseedd,,  aanndd  tthhuuss  nnoott  ggeenneerraallllyy  aavvaaiillaabbllee  ((LLeeoonniidd  BBuuggrroovv,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  RReeaarriinngg  
ddeennssiittiieess  ffoorr  ssaallmmoonn  hhaavvee  rreeaacchheedd  2266  kkgg//mm33..  IInn  ffllooaattiinngg  ppoossiittiioonn,,  ppeerrmmiissssiibbllee  wwaavvee  hheeiigghhttss  aarree  
22  mm,,  wwhhiillee  ssuubbmmeerrggeedd  tthhiiss  iinnccrreeaasseess  ttoo  1155  mm..  TThhee  ssttrruuccttuurreess  ccaann  ooppeerraattee  iinn  ccuurrrreennttss  uupp  ttoo  11..55  
mm//ss..  DDeepptthh  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  bbeettwweeeenn  1155  mm  aanndd  8800  mm,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  ssppeecciiffiicc  ssiittee  
lliimmiittaattiioonnss,,  wwiitthh  ddiissttaanncceess  ooffffsshhoorree  uupp  ttoo  8800  kkmm..



FFiigguurree  55..  SSAADDCCOO  550000  ((aa))  aanndd  SSAADDCCOO  11220000//22000000  ((bb))  ssuubbmmeerrggeedd  ccaaggee  ddeessiiggnnss  ((aaddaapptteedd  ffrroomm  BBuuggrroovv,,  
11999966))..  



SSIITTIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuuiittaabbllee  ccooaassttaall  ssiitteess  ffoorr  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ddeessiiggnn  iiss  lliimmiitteedd  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  rreessttrriiccttiivvee  
ssiittiinngg  ccrriitteerriiaa  rreeqquuiirreedd  ttoo  eennssuurree  aann  aacccceeppttaabbllee  lleevveell  ooff  iimmppaacctt  oonn  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ttoo  rreedduuccee  
iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  ccoommppeettiinngg  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss..  SSiittiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  mmuusstt  aallssoo  bbee  aapppprroopprriiaattee  aanndd  bbeenneeffiicciiaall  
ffoorr  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn..  AA  mmoovveemmeenntt  ttoo  ooffffsshhoorree  pprroodduuccttiioonn  wwoouulldd  ooppeenn  uupp  mmaannyy  nneeww  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ffaarrmmiinngg,,  
aanndd  mmaayy  iinnddeeeedd  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  mmaarriinnee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  wwoorrllddwwiiddee  ((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  
HHuugguueenniinn,,  11999966))..  
MMaannyy  ssiittiinngg  ccoonnssttrraaiinnttss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  nneeaarr  sshhoorree  eennvviirroonnmmeenntt,,  bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  wwiitthh  ooffffsshhoorree  
llooccaattiioonnss,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  ddiissttaannccee  ffrroomm  sshhoorree..  SSiittee  ccoonnssttrraaiinnttss  iinncclluuddee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  ccoommmmuunniittiieess,,  
FFiirrsstt  NNaattiioonnss  tteerrrriittoorriieess,,  ssaallmmoonn  ssttrreeaammss,,  sshheellllffiisshh  bbeeddss,,  mmaarriinnee  pprrootteecctteedd  aarreeaass,,  mmaarriinnee  mmaammmmaall  hhaauull--oouuttss  aanndd  
rreeccrreeaattiioonn  zzoonneess..  OOtthheerr  ssiittiinngg  eennggiinneeeerriinngg  ccoonnssttrraaiinnttss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ddeessiiggnn  
aanndd  nnoott  ooffffsshhoorree  ssyysstteemmss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  nneecceessssiittyy  ttoo  aavvooiidd  hhiigghh  ccuurrrreenntt  ssiitteess  aanndd  aarreeaass  eexxppoosseedd  ttoo  llaarrggee  wwaavveess..  IItt  
iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  mmoovvee  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ccooaasstt  wwhhiicchh  ccoouulldd  ooffffeerr  aalltteerrnnaattiivvee  ffaarrmm  ssiittiinngg..  
TThhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  pphhyyssiiccaall  ssiittiinngg  ooff  aann  ooffffsshhoorree  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy  aarree  rreellaattiivveellyy  ffeeww--  ddeeeepp  wwaatteerr  aanndd  
aacccceessss  ttoo  ssuuffffiicciieenntt  oonn--sshhoorree  ffaacciilliittiieess  aanndd  sseerrvviicceess  ((ffaacciilliittiieess  mmuusstt  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  cclloossee))..  SSppeecciiffiicc  ssyysstteemm  ddeessiiggnnss  
mmaayy  hhaavvee  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittiinngg  rreessttrriiccttiioonnss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  bboottttoomm  mmoouunntteedd  ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggeess  mmuusstt  bbee  ddeeeepp  eennoouugghh  ttoo  
bbee  pprrootteecctteedd,,  yyeett  ssttiillll  bbee  aabbllee  ttoo  bbee  aacccceesssseedd  bbyy  ddiivveerrss,,  lliimmiittiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuuiittaabbllee  ssiitteess  ((WWiilllliinnsskkyy  aanndd  
HHuugguueenniinn,,  11999966))..  TThhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  nneeww  ccoonncceerrnnss  oovveerr  ssaaffeettyy  aanndd  lliiaabbiilliittyy  aarriissee  ((ee..gg..,,  ccoolllliissiioonn  wwiitthh  vveesssseellss))  
mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbeeffoorree  ssiittiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  mmaaddee..  
  
SSYYSSTTEEMM  BBEENNEEFFIITTSS  
OOvveerraallll,,  ttuurrnniinngg  ttoo  mmoorree  eexxppoosseedd  oorr  ooffffsshhoorree  aaqquuaaccuullttuurree  mmaayy  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbeenneeffiittss::  ((ii))  aavvooiiddiinngg  ccoonnfflliiccttss  
wwiitthh  aaddjjaacceenntt  llaanndd  oowwnneerrss,,  ((iiii))  ddeeccrreeaassiinngg  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ccoommppeettiinngg  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss,,  ((iiiiii))  rreedduucciinngg  ssttrreessss  oonn  
ccuullttuurreedd  oorrggaanniissmmss  tthhrroouugghh  uussee  ooff  hhiigghh  vvoolluummeess  ooff  pprreeddiiccttaabbllee,,  ssttaabbllee,,  qquuaalliittyy  wwaatteerr,,  ((iivv))  rreedduucciinngg  iinntteerraaccttiioonnss  
wwiitthh  pprreeddaattoorrss,,  ((vv))  rreedduucciinngg  ssttrreessss  oonn  ccooaassttaall  eennvviirroonnmmeennttss  iiff  nnuuttrriieenntt  llooaaddiinngg  iiss  aallrreeaaddyy  aatt  oorr  nneeaarr  tthhee  ccaarrrryyiinngg  
ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,((vvii))  rreedduucciinngg  rreegguullaattoorryy  aanndd  ppeerrmmiitt  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iinndduussttrryy,,  aanndd  ((vviiii))  ppeerrmmiittttiinngg  tthhee  
ccuullttuurree  ooff  hhiigghh  qquuaalliittyy,,  hhiigghh  vvaalluuee  ooppeenn  oocceeaann  ssppeecciieess  ((KKaarrllsseenn,,  11999933;;  MMccVVeeyy,,  11999966;;  WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn,,  
11999966))..  IItteemm  ((vvii))  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  sseeeenn  aass  ddeessiirraabbllee,,  bbuutt  aass  mmoosstt  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaarriinnee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ccuurrrreennttllyy  
ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ccooaassttaall  oorr  ffoorreesshhoorree  rreessoouurrcceess  aanndd  eennvviirroonnmmeennttss,,  llooccaattiinngg  ooppeerraattiioonnss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiissttaannccee  
ooffffsshhoorree  wwoouulldd  lliikkeellyy  rreedduuccee  rreegguullaattiioonn  aanndd  ppoolliiccyy  rreeqquuiirreemmeennttss..  CCoommmmeennttss  rreeggaarrddiinngg  ooffffsshhoorree  aaqquuaaccuullttuurree  
ssyysstteemm  bbeenneeffiittss  ffoorr  vvaarriioouuss  ssyysstteemm  ttyyppeess  aass  aaddoopptteedd  ffrroomm  WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn  ((11999966))  aarree  sshhoowwnn  oonn  TTaabbllee  11..  
SSoommee  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  nnootteedd  oonn  TTaabbllee  11  mmaayy  nnoott  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  mmaannuuffaaccttuurreerrss’’  ddeessiiggnnss..  
AAllll  ooffffsshhoorree  tteecchhnnoollooggiieess  rreevviieewweedd  hheerree  aarree  ssttiillll  ooppeenn  nneett  ssyysstteemmss..  HHoowweevveerr,,  ooffffsshhoorree  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  iinndduussttrryy,,  iinn  
mmoorree  sseeccuurree  ccaaggee  ssyysstteemmss,,  aaddddrreesssseess  aa  nnuummbbeerr  ooff    eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss,,  ssuucchh  aass  ppootteennttiiaall  bbeenntthhiicc  ssmmootthheerriinngg,,  
bbeeaacchh  ffoouulliinngg,,  nnuuttrriieenntt  llooaaddiinngg  ooff  ccooaassttaall  wwaatteerrss,,  aanndd  ffaarrmm--pprreeddaattoorr  ccoonnfflliiccttss..  TThhee  ttaauutt  nneettttiinngg,,  rriiggiidd  ssttrruuccttuurree,,  oorr  
llaarrggee  cciirrccuullaarr  ddeessiiggnn  ooff  mmaannyy  ooff  tthheessee  ssyysstteemmss,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ooffffsshhoorree  ssiittiinngg,,  ggrreeaattllyy  rreedduucceess  oorr  
eelliimmiinnaatteess  tthhee  nneeeedd  ffoorr  pprreeddaattiioonn  ccoonnttrrooll..  CCoonncceerrnn  oovveerr  ffaarrmm  ffiisshh  pprreeddaattiioonn  oonn  cceerrttaaiinn  llaarrvvaall  aanndd  jjuuvveenniillee  mmaarriinnee  
oorrggaanniissmmss  iiss  rreedduucceedd  wwhheerree  tthhee  lliiffee--ssttaaggeess  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  nneeaarr--sshhoorree  wwaatteerrss..  TThhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  wwhheerree  
lliiffee  hhiissttoorryy  ssttrraatteeggiieess  ooff  cceerrttaaiinn  mmaarriinnee  oorrggaanniissmmss,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannkkttoonn  aanndd  llaarrvvaall  oorr  jjuuvveenniillee  lliiffee--ssttaaggeess,,  ccoouulldd  bbee  
ddeelleetteerriioouussllyy  iimmppaacctteedd  bbyy  ooffffsshhoorree  ooppeerraattiioonnss  nneeeeddss  ttoo  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd  ffuurrtthheerr..  UUssee  ooff  mmeeddiiccaattiioonnss  iinn  aann  ooppeenn  
oocceeaann  eennvviirroonnmmeenntt  mmaayy  bbee  rreedduucceedd  aass  tthhee  ssiitteess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  hhaavvee  rreedduucceedd  iinncciiddeennccee  ooff  ddiisseeaassee  wwiitthh  iinnccrreeaasseedd  
fflluusshhiinngg  rraatteess  ooff  qquuaalliittyy  wwaatteerr  tthhrroouugghh  tthhee  ccaaggeess..  SSuubbmmeerrggeedd  ssyysstteemmss  aallssoo  aaffffoorrdd  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  uussiinngg  tthhee  ccaaggeess  
iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  rreeeeffss  aass  aa  ccoommpplleexx  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt,,  aalltthhoouugghh  tthhiiss  llaatttteerr  aassppeecctt  wwoouulldd  rreeqquuiirree  
ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh  bbeeffoorree  iimmpplleemmeennttiinngg..  
PPeerrhhaappss  tthhee  ggrreeaatteesstt  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiitt  wwhhiicchh  ccaann  bbee  rreeaalliizzeedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  ooppeenn  oocceeaann  aaqquuaaccuullttuurree  ssyysstteemmss  iiss  tthhee  
ffrreeee  uussee  ooff  vvaasstt  qquuaannttiittiieess  ooff  qquuaalliittyy  wwaatteerr  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ((FFoorrsstteerr,,  11999966))..  TThhee  bbeetttteerr  wwaatteerr  ccoonnddiittiioonnss  sshhoouulldd  



rreessuulltt  iinn  bbeetttteerr  hheeaalltthh,,  ggrroowwtthh  aanndd  ssuurrvviivvaall  ooff  tthhee  ccuullttuurreess  ssppeecciieess  ((CCrrookkeerr,,  11999966;;  FFoorrsstteerr,,  11999966))..  OOppeenn  oocceeaann  
ffaarrmmiinngg  mmaayy  aallllooww  ffoorr  rreedduuccttiioonn  ooff  ‘‘nnoonn--ffaarrmmiinngg  ‘‘  ccoossttss  ((ssllaauugghhtteerriinngg  aanndd  bbooxxiinngg,,  ttrraannssppoorrtt,,  wwaarreehhoouussiinngg  aanndd  
ddeelliivveerryy,,  ccuuttttiinngg  aanndd  mmeerrcchhaannddiissiinngg))  bbyy  ccoonncceennttrraattiinngg  mmaannyy  ooppeerraattiioonnss  iinn  aa  ssmmaalllleerr  aarreeaa  cclloosseerr  ttoo  oonn--sshhoorree  
ffaacciilliittiieess  aanndd  mmaarrkkeettss  tthhaann  mmaannyy  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ffaacciilliittiieess  aarree  ttooddaayy  ((FFoorrsstteerr,,  11999966))..  AAggaaiinn,,  ooffffsshhoorree  
ssyysstteemmss  rreeqquuiirree  tthhaatt  ccuullttuurree  mmeetthhooddoollooggiieess  bbee  aaddjjuusstteedd  aanndd  rree--tthhoouugghhtt  ttoo  ffiitt  tthhee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  bbuutt  tthheeyy  
mmaayy  rreessuulltt  iinn  ggrreeaatteerr  eeccoonnoommiicc  aaddvvaannttaaggeess  bbeeiinngg  rreeaalliizzeedd  iinn  cceerrttaaiinn  aarreeaass..  
  
SSYYSSTTEEMM  DDIISSAADDVVAANNTTAAGGEESS  
CCeerrttaaiinn  ccoonnssttrraaiinnttss  oorr  cchhaalllleennggeess  ffaaccee  ssuucchh  aann  iinndduussttrryy  mmoovvee::  ((ii))  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  nneeww  eennggiinneeeerriinngg  lleessss  
vvuullnneerraabbllee  ttoo  ssttoorrmm  wwaavveess  aanndd  wwiinndd,,  aanndd  llaarrggeerr,,  mmoorree  eexxppeennssiivvee  ssccaallee  ooff  ooppeerraattiioonnss,,  ((iiii))  ddiiffffiiccuulltt  ooppeerraattiinngg  
llooggiissttiiccss  aanndd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  mmeetthhooddss  ooff  sseerrvviicciinngg,,  mmoonniittoorriinngg,,  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  ((iiiiii))  
iinnccoommpplleettee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  ccuullttuurree  ccaannddiiddaattee  ssppeecciieess,,  ((iivv))  uunncceerrttaaiinn  lleeaassee,,  rreegguullaattoorryy,,  aanndd  ppeerrmmiittttiinngg  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  ((iivv))  llaacckk  ooff  nneecceessssaarryy  ffiinnaanncciinngg  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  aassssiissttaannccee,,  ((vv))  llaacckk  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliiccyy,,  aanndd  ((vvii))  
uunncceerrttaaiinnttiieess  aabboouutt  lliiaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  ddaannggeerr  ooff  iimmppaacctt  wwiitthh  llaarrggee  oocceeaann--ggooiinngg  vveesssseellss  ((MMccVVeeyy,,  11999966;;  WWiilllliinnsskkyy  
aanndd  HHuugguueenniinn,,  11999966))..  IItt  aappppeeaarrss  ffrroomm  tthhiiss  oovveerrvviieeww  tthhaatt  mmuucchh  aaddvvaannccee  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  iitteemmss  ((ii)),,  ((iiii)),,  aanndd  ((iiiiii))..  
TThhee  mmoosstt  pprreessssiinngg  nneeeedd,,  aass  ffaarr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  ooffffsshhoorree  iinndduussttrryy  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  iiss  ffoorr  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  cclleeaarrllyy  
ddeeffiinnee  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreeggiimmeess..  LLooccaattiinngg  ssyysstteemmss  iinn  ffeeddeerraall  wwaatteerrss  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  sshhiifftt  ffrroomm  
pprroovviinncciiaall  ttoo  ffeeddeerraall  jjuurriissddiiccttiioonnaall  ccoonnttrrooll  ffoorr  ssiittiinngg..  TThhee  lleeggaall  rreeggiimmee  aanndd  ppootteennttiiaall  lliiaabbiilliittyy  iissssuueess  wweerree  nnoott  
rreesseeaarrcchheedd  ffoorr  tthhiiss  ppaappeerr..  
TThheerree  aarree  ssoommee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss  ffoorr  tthhee  ccuullttuurreedd  ffiisshh..  SSttrreessss  aanndd  rreedduucceedd  ffeeeeddiinngg  aaccttiivviittyy  mmaayy  rreessuulltt  iinn  
lloowweerr  ffiisshh  ggrroowwtthh  ffoorr  ssiitteess  wwhhiicchh  uussee  ffllooaattiinngg  oorr  sseemmii--ssuubbmmeerrggeedd  ssttrruuccttuurreess  aanndd  wwhhiicchh  aarree  ccoonnttiinnuuaallllyy  eexxppoosseedd  ttoo  
hheeaavvyy  wwaavveess  aanndd  ssttoorrmm  ssuurrggeess  aass  ffiisshh  aarree  eexxppoosseedd  ttoo  tthhee  wwaatteerr  mmoottiioonn  ((BBuuggrroovv,,  11999966))..  OOffffsshhoorree  llooccaattiioonn  ccaann  aallssoo  
pprreesseenntt  ssppeecciiaall  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  sseerrvviicciinngg  cchhaalllleennggeess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ppoooorr  wweeaatthheerr..  TThheessee  mmaayy  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  
tthhee  ffiisshh  iiff  ssppeecciiffiicc  tteecchhnnoollooggiieess  oorr  mmeetthhooddoollooggiieess  aarree  nnoott  eemmppllooyyeedd  wwhhiicchh  bbeeaarr  tthhiiss  iinn  mmiinndd..  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  
tthhee  nnaattuurree  ooff  ppootteennttiiaall  iinnccrreeaasseess  iinn  rriisskk  ooff  aann  eessccaappee  eevveenntt  dduuee  ttoo  ccoolllliissiioonn  wwiitthh  oocceeaann  ggooiinngg  vveesssseellss  ccoouulldd  nnoott  bbee  
ffoouunndd..  
PPeerrhhaappss  tthhee  ggrreeaatteesstt  eeccoonnoommiicc  ddiissaaddvvaannttaaggee  ffaacceedd  wwiitthh  ooffffsshhoorree  aaqquuaaccuullttuurree  iiss  tthhee  iinniittiiaall  ccaappiittaall  ccoossttss  ooff  tthhee  
ssyysstteemmss  ((FFoorrsstteerr,,  11999966))..  WWhheenn  ccoossttss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ooff  aann  ooffffsshhoorree  ffaacciilliittyy  aarree  vveerryy  hhiigghh,,  
eeccoonnoommiicc  vviiaabbiilliittyy  wwiillll  bbee  qquueessttiioonnaabbllee  ((LLoovveerriicchh  aanndd  SSwwaannssoonn,,  11999933))..  GGiivveenn  rreecceenntt  aaddvvaanncceemmeennttss,,  hhoowweevveerr,,  aanndd  
tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ssaavviinnggss  iinn  ootthheerr  aarreeaass  ooff  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  nneeww  mmeetthhooddss,,  tthhiiss  ccoonncceerrnn  aappppeeaarrss  ttoo  
bbee  ddiimmiinniisshhiinngg..  AAss  oouuttlliinneedd  aabboovvee,,  nnuummeerroouuss  ccoommmmeerrcciiaall  ffaacciilliittiieess  aarree  ssuucccceessssffuullllyy  ooppeerraattiinngg  wwoorrllddwwiiddee..  SSoocciioo--
eeccoonnoommiicc  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  llooccaattiinngg  ssyysstteemmss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiissttaannccee  ffrroomm  sshhoorree  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  IItt  iiss  
rreeaassoonnaabbllee  ttoo  eexxppeecctt  tthhaatt  tthheerree  wwoouulldd  bbee  aa  nnaattuurraall  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess  iinn  bbootthh  pprroodduuccttiioonn  aanndd  oonn--sshhoorree  
pprroocceessssiinngg  ttoo  aacchhiieevvee  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee..  TThhiiss  mmaayy  sshhiifftt  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss  aawwaayy  ffrroomm  ccooaassttaall  ccoommmmuunniittiieess  
ttoowwaarrddss  llaarrggeerr  ppooppuullaattiioonn  cceennttrreess..  QQuueessttiioonnss  aallssoo  aarriissee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  
wwoorrkkeerrss  ssaaffeettyy  iinn  aann  ooffffsshhoorree  eennvviirroonnmmeenntt..  
TTaabbllee  11..  AAddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  ooffffsshhoorree  mmaarriinnee  aaqquuaaccuullttuurree  ssyysstteemmss  aass  aaddoopptteedd  ffrroomm  
WWiilllliinnsskkyy  aanndd  HHuugguueenniinn  ((11999966))..  
SSyysstteemm  TTyyppee  AAddvvaannttaaggeess  DDiissaaddvvaannttaaggeess  
BBoottttoomm--MMoouunntteedd  SSuubbmmeerrggeedd  CCaaggee  ••  aavvooiiddss  ssttoorrmm  ffoorrcceess  aanndd  ssttrreesssseess  ••  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  mmoonniittoorr,,  sseerrvviiccee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ••  tthheerrmmaall  aanndd  
ssaalliinnee  ssttaabbiilliittyy  ••  bbiiooffoouulliinngg  ccoonnttrrooll  ddiiffffiiccuulltt  ••  sseeccuurriittyy  ffrroomm  vvaannddaalliissmm  aanndd  tthheefftt  ••  lliittttllee  
eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ssyysstteemm  uussee  ••  rreedduucceedd  bbiiooffoouulliinngg  ••  ccoommpplleexx  mmoooorriinngg  ssyysstteemm  ••  ffeeww  ssuurrffaaccee  
ccoommppoonneennttss  tthhuuss          aavvooiiddiinngg  ssuurrffaaccee  ddeebbrriiss  aanndd          nnaavviiggaattiioonnaall  ccoonncceerrnnss  
BBoottttoomm--MMoouunntteedd  BBaarrrriieerr  SSyysstteemm  ••  aavvooiiddss  ssttoorrmm  ffoorrcceess  aanndd  ssttrreesssseess  ••  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  mmoonniittoorr,,  sseerrvviiccee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ••  tthheerrmmaall  aanndd  
ssaalliinnee  ssttaabbiilliittyy        ((rreeqquuiirreess  rraaddiiccaallllyy  nneeww  mmeetthhooddss))  ••  sseeccuurriittyy  ffrroomm  vvaannddaalliissmm  aanndd  tthheefftt  ••  nnoo  
eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ssyysstteemm  uussee——  ••  rreedduucceedd  bbiiooffoouulliinngg        ccoonncceeppttuuaall  ddeessiiggnnss  yyeett  ttoo  bbee  ffuunnddeedd  ••  ffeeww  ssuurrffaaccee  
ccoommppoonneennttss  tthhuuss          aavvooiiddiinngg  ssuurrffaaccee  ddeebbrriiss  aanndd          nnaavviiggaattiioonnaall  ccoonncceerrnnss  
SSuurrffaaccee  OOppeerraatteedd,,  BBoottttoomm    ••  pprrooxxiimmiittyy  ooff  uunniittss  ssiimmpplliiffiieess  ooppeerraattiioonnss  ••  sseevveerree  ssttrruuccttuurraall  pprroobblleemmss  dduurriinnggMMoouunntteedd  NNeesstteedd  CCaaggeess
  ••  eessttaabblliisshheedd  mmaannaaggeemmeenntt  mmeetthhooddss        ssttoorrmmss;;  hhiissttoorryy  ooff  ssttrruuccttuurraall  ffaaiilluurreess    ••  ddoowwnnssttrreeaamm  
sshhaaddoowwiinngg    ••  hhiigghh  mmaaiinntteennaannccee  



SSuurrffaaccee  OOppeerraatteedd,,  BBoottttoomm  MMoouunntteedd    ••  ffaaiilluurreess  uunnlliikkeellyy  ttoo  ccaassccaaddee  ttoo    ••  hhiissttoorryy  ooff  ssttrruuccttuurraall  ffaaiilluurreessLLaarrggee  SSiinnggllee  CCaaggee  ((ssuurrffaaccee  oorr  
        ootthheerr  uunniittss  ••  sseeppaarraattiioonn  aanndd  ssiizzee  ccoommpplliiccaatteesseemmii--ssuubbmmeerrssiibbllee))  
        ooppeerraattiioonnss    ••  ffiisshh  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  wwaasshhiinngg--oouutt  ooff  ttoopp    ••  
vvoolluummee  lloossss  iinn  ccuurrrreennttss  
SSuurrffaaccee  OOppeerraatteedd,,  BBoottttoomm  MMoouunntteedd    ••  aavvooiiddss  ssttoorrmm  ffoorrcceess  ••  pprroobblleemmss  ttyyppiiccaall  ooff  llaarrggee  ssuurrffaaccee  ccaaggeessSSuubbmmeerrssiibbllee  CCaaggee
  ••  aabbiilliittyy  ttoo  aavvooiidd  ppootteennttiiaall  ppoooorr  wwaatteerr    ••  ssuubbmmeerrggeennccee  aaddddss  ccoommpplliiccaattiioonnss        qquuaalliittyy  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssuurrffaaccee  ••  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ssyysstteemmss  
SSuurrffaaccee  OOppeerraatteedd  aanndd  MMoooorreedd    ••  mmoobbiilliittyy  aalllloowwss  aavvooiiddaannccee  ooff  sseeaassoonnaall  ••  ssttoorrmm  ssuurrvviivvaall  iinn  ooppeenn  sseeaa  rreeqquuiirreessBBaarrggee//SShhiipp  SSyysstteemmss        
wweeaatthheerr  aanndd  sseeeekkiinngg  ooff  ooppttiimmaall          llaarrggee  ssiizzee        wwaatteerr  qquuaalliittyy  ••  rreeqquuiirree  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmeetthhooddss
  ••  hhiigghh  wwaatteerr  eexxcchhaannggee        ffoorr  ccuullttuurree  aanndd  ooppeerraattiioonn  ••  ccaann  uuttiilliizzee  kknnoowwnn  nnaavvaall  
aarrcchhiitteeccttuurraall    ••  pprroobblleemmss  wwiitthh  mmoooorriinngg  ssyysstteemmss  aanndd        pprriinncciipplleess        ssttrruuccttuurraall  iinntteeggrriittyy  ooff  mmoooorreedd  vveesssseellss  ••  
sshhiipp  ddeessiiggnn  aanndd  ooppeerraattiioonnss  rreellaattiivveellyy    ••  hhiigghh  ccoosstt        llooww  rriisskk  



CCLLOOSSEEDD  CCIIRRCCUULLAATTIINNGG  MMAARRIINNEE  SSYYSSTTEEMMSS  
SSYYSSTTEEMM  DDEESSIIGGNN  AANNDD  TTEECCHHNNIICCAALL  FFEEAASSIIBBIILLIITTYY  
TThheerree  aarree  ttwwoo  mmaaiinn  ttyyppeess  ooff  ddeessiiggnnss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonncceeiivveedd  ffoorr  cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss::  aa  
cclloosseedd--wwaallll  ccaaggee  aanndd  aa  ffllooaattiinngg  rraacceewwaayy..  TThhee  ffiirrsstt  ttyyppee  mmoorree  oorr  lleessss  rreesseemmbblleess  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  nneett--ccaaggee  ssttrruuccttuurree  
wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  tthhaatt  aann  iimmppeerrmmeeaabbllee  mmeemmbbrraannee  iiss  uusseedd  iinn  ppllaaccee  ooff  aa  nneett  aanndd  aa  ppuummpp  wwiitthh  aann  aaddjjuussttaabbllee  iinnttaakkee  
ddiirreeccttss  wwaatteerr  iinnttoo  tthhee  ccaaggee  wwiitthh  aa  ppaassssiivvee  oouuttffllooww  oonn  aann  ooppppoossiinngg  eenndd  ooff  tthhee  ssyysstteemm..  TThhee  cclloosseedd--wwaallll  ccaaggeess  hhaavvee  
tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  bbeeiinngg  ffuurrtthheerr  mmooddiiffiieedd  bbyy  ddeevviissiinngg  aa  ssyysstteemm  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ccaaggee..  
TThhee  ffllooaattiinngg  rraacceewwaayy  wwoouulldd  hhaavvee  eesssseennttiiaallllyy  tthhee  ssaammee  eelleemmeennttss  aass  tthhee  cclloosseedd--wwaallll  ccaaggee,,  bbuutt  wwiitthh  aa  lliinneeaarr  
ccoonnffiigguurraattiioonn..  IItt  mmuusstt  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthheessee  ssyysstteemmss  aarree  ‘‘cclloosseedd’’  iinn  tthhaatt  aann  iimmppeerrmmeeaabbllee  mmeemmbbrraannee  sseeppaarraatteess  tthhee  ffiisshh  
ffrroomm  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt;;  tthheeyy  aarree  ssttiillll  ffllooww--tthhrroouugghh  ssyysstteemmss..  TThhee  rraacceewwaayy  wwaass  iinniittiiaallllyy  
ddeevveellooppeedd  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  tthhee  cciirrccuullaarr  cclloosseedd--wwaallll  ccaaggee  aass  iitt  wwaass  ssuussppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  wwaatteerr  
ffllooww  wwoouulldd  eennhhaannccee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ffiisshh,,  hhaavviinngg  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  eexxeerrcciissee  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  NNoo  
rreeccoorrdd  wwaass  ffoouunndd  ooff  rraacceewwaayy  ttyyppee  ssyysstteemmss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  uusseedd..  TTwwoo  ccoommppeettiinngg  cciirrccuullaarr  ffllooaattiinngg  cclloosseedd  mmaarriinnee  
ssyysstteemmss,,  bbootthh  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  PPaacciiffiicc  NNoorrtthhwweesstt,,  aarree  ddeessccrriibbeedd  bbeellooww..  TThheeyy  aarree  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  
rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggyy..  
EExxaammpplleess  ooff  SSyysstteemmss  DDeevveellooppeedd  
FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss  
AA  cclloosseedd  wwaallll  ccaaggee  ssyysstteemm  hhaass  rreecceennttllyy  bbeeccoommee  ccoommmmeerrcciiaallllyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ffrroomm  FFuuttuurree  SSEEAA  
FFaarrmmss  IInncc..  ooff  NNaannaaiimmoo,,  BBCC  ((FFiigguurree  66;;  FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss,,  11999977))..  TThhee  ssyysstteemm  hhaass  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd  nneeaarr  tthhee  PPaacciiffiicc  
BBiioollooggiiccaall  SSttaattiioonn  ((DDFFOO)),,  DDeeppaarrttuurree  BBaayy  BB..CC..,,  ffoorr  tteessttiinngg  aanndd  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ppuurrppoosseess  uussiinngg  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn..  
FFuurrtthheerr  ssyysstteemmss  aarree  bbeeiinngg  ppiillootteedd  wwiitthh  WWeesstt  CCooaasstt  FFiisshhccuullttuurree  ((LLooiiss  LLaakkee))  aanndd  PPhhiilllliippss  AArrmm  SSeeaaffaarrmmss  ffoorr  
rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  CCaaggee  wwaallllss  aarree  ccoommppoosseedd  ooff  aa  ffllaacccciidd  PPVVCC--ccooaatteedd  wwoovveenn  ppoollyyeesstteerr,,  wwhhiicchh  iiss  rreessiissttaanntt  
ttoo  ffoouulliinngg..  WWaatteerr  iiss  ppuummppeedd  tthhrroouugghh  tthhee  bbaagg  aatt  aabboouutt  112200,,000000  ll//mmiinn..  OOxxyyggeennaattiioonn  ccaann  bbee  ddoonnee  aass  nneeeeddeedd..  TThhee  
ffllooww  ppaatttteerrnn  ddiirreeccttss  ssoolliidd  wwaasstteess  aanndd  eexxcceessss  ffeeeedd  ttoo  tthhee  bboottttoomm  wwhheerree  tthheeyy  ccoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  vviiaa  ppiippee  ddiisscchhaarrggee..  
TThhee  ssyysstteemm  ddooeess  nnoott  yyeett  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonncceennttrraattee  wwaasstteess  ffoorr  ffuurrtthheerr  pprroocceessssiinngg..  TThhee  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  
tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  tthhiiss  bbaagg  ssyysstteemm  iiss  tthhee  lleeaasstt  pprroovveenn  ccoommppoonneenntt  ((BBeerrnniiee  BBeennnneetttt,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThheerree  aarree  nnoo  
iimmmmeeddiiaattee  ppllaannss  ffoorr  aassssoocciiaatteedd  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt,,  bbuutt  tthhee  ccoommppaannyy  iiss  llooookkiinngg  ttoo  aa  ssyysstteemm  tthhaatt  ccoolllleeccttss  aanndd  ccaann  
ddiirreecctt  wwaassttee  bbyy  ppiippee  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ggrrooww--oouutt  ssiittee..  SSiimmiillaarrllyy,,  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  wwaatteerr  ccaann  bbee  ppuummppeedd  iinnttoo  tthhee  
ssyysstteemm  bbyy  ppiippee  ttoo  aacccceessss  bbeetttteerr  qquuaalliittyy  wwaatteerr  aatt  ttiimmeess  ooff  pphhyyttooppllaannkkttoonn  bblloooomm..  TThhee  pprroodduucceerrss  ccllaaiimm  tthhaatt  tthhee  
ssuurrffaacceess  wwiillll  nnoott  bbee  rreeaaddiillyy  ccoolloonniizzeedd  bbyy  ffoouulliinngg  oorrggaanniissmmss,,  aanndd  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhoossee  tthhaatt  ddoo  sseettttllee  oonn  tthhee  uunniittss  
ccaann  bbee  eeaassiillyy  rreemmoovveedd  bbyy  ddiivveerrss..  TThhee  rreeccoorrdd  ooff  tthhee  tteesstt  bbaagg  iinn  DDeeppaarrttuurree  BBaayy  sshhoouulldd  pprroovviiddee  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  
rreeggaarrddiinngg  tthhiiss..  
SSttaarrtt--uupp  ccaappiittaall  ccoossttss  aarree  aatt  lleeaasstt  ddoouubbllee  tthhaatt  ooff  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ddeessiiggnn  ((BBeerrnniiee  BBeennnneetttt,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  BBaaggss  aalloonnee  ccoosstt  aabboouutt  ssiixx  ttoo  sseevveenn  ttiimmeess  wwhhaatt  iitt  ccaann  ccoosstt  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  ccoommppaarraabbllee  nneett  ((WWaarrdd  GGrriiffffooeenn,,  
ppeerrss..  ccoommmm..))..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ccoommppaannyy  ccllaaiimmss  tthhaatt  tthhee  hhiigghheerr  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  aanndd  iimmpprroovveedd  ggrroowwtthh  rraatteess  aanndd  
lleevveellss  ooff  ffiisshh  hheeaalltthh  aaffffoorrddeedd  bbyy  tthhee  wwaatteerr  cciirrccuullaattiioonn  ssyysstteemm  wwiillll  ccoommppeennssaattee..  SSttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  aarree  pprroojjeecctteedd  aatt  
3300--6600  kkgg//mm33,,  aalltthhoouugghh  ccuurrrreenntt  tteesstt  ssiitteess  rruunn  cclloosseerr  ttoo  88  kkgg//mm33  ((BBeerrnniiee  BBeennnneetttt,,  ppeerrss..  ccoommmm..))    IItt  iiss  nnoott  eexxppeecctteedd  
tthhaatt  tthhee  ssyysstteemm  wwoouulldd  bbee  pprrooffiittaabbllee  bbeellooww  ddeennssiittiieess  ooff  3300  kkgg//mm33..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ssoommee  tteecchhnniiccaall  ddiiffffiiccuullttiieess  wwiitthh  
tthhee  ppiilloott  ssyysstteemm  iinnssttaalllleedd  aatt  LLooiiss  LLaakkee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ffiisshh  hhaannddlliinngg  ((ggeettttiinngg  ssmmoollttss  oouutt  ooff  tthhee  bbaaggss  iinn  aa  ttiimmeellyy  
mmaannnneerr  wwiitthhoouutt  uunndduuee  ssttrreessss))  aanndd  wwaatteerr  ppuummppiinngg  ((nneeeedd  ffoorr  mmoorree  ppuummppss  tthhaann  oorriiggiinnaallllyy  ccoonncceeiivveedd))..  DDuuee  ttoo  tthheessee  
pprroobblleemmss,,  tthhee  uunniitt  iiss  ccuurrrreennttllyy  ssiittttiinngg  iiddllee  ((WWaarrdd  GGrriiffffooeenn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
UUnnlliikkee  ooppeenn  mmaarriinnee  ssyysstteemmss,,  wwaatteerr  iinn  aa  cclloosseedd  ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  cciirrccuullaatteedd..  PPuummppss  wwhhiicchh  ddrriivvee  tthhee  wwaatteerr  ffllooww  aarree  
ppoowweerreedd  bbyy  aa  ggeenneerraattoorr..  TThheerree  mmuusstt  aallssoo  bbee  ffaaiill--ssaaffee  ssyysstteemmss  oonn  hhaanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiirreedd  eenneerrggyy  iiss  aallwwaayyss  
aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuummppiinngg..  SSaallmmoonn  wwoouulldd  nnoott  ssuurrvviivvee  iinn  tthhee  ccaaggeess  wwiitthhoouutt  wwaatteerr  cciirrccuullaattiioonn  aanndd,,  ffoorr  hhiigghheerr  rreeaarriinngg  
ddeennssiittiieess,,  aaeerraattiioonn..  EEnneerrggyy  ccoossttss  ddoo  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  pprroohhiibbiittiivvee,,  bbuutt  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  aaddddss  aa  llaayyeerr  ooff  ccoommpplleexxiittyy  ttoo  
ooppeerraattiioonnss  aanndd  ppoossssiibbllee  aaddddiittiioonnaall  ccoonncceerrnnss  ((ee..gg..,,  aaddddeedd  uussee  ooff  ffuueell  aanndd  ooiill  oonn  ssiittee  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  mmaacchhiinneerryy  2244  



hhrrss  aa  ddaayy;;  WWaarrdd  GGrriiffffooeenn,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  OOvveerraallll,,  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  llooookkss  pprroommiissiinngg,,  bbuutt  bbiioollooggiiccaall  oorr  eeccoonnoommiicc  
vviiaabbiilliittyy  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  aasscceerrttaaiinneedd  ((BBeerrnniiee  BBeennnneetttt,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  NNoo  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ooppeerraattiinngg  ffaacciilliittiieess  aarree  iinn  
ppllaaccee..  CCuurrrreenntt  uunniittss  aarree  bbeeiinngg  mmaannuuffaaccttuurreedd  oouuttssiiddee  ooff  BB..CC..,,  bbuutt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  tteecchhnnoollooggyy  wwoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  
llooccaallllyy..  TThhee  ppuummppss  ffoorr  cciirrccuullaattiinngg  tthhee  wwaatteerr  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy..  WWaavvee  tteessttiinngg  
oonn  mmooddeellss  aarree  ccuurrrreennttllyy  uunnddeerrwwaayy  aatt  MMaallaassppiinnaa  CCoolllleeggee  iinn  NNaannaaiimmoo,,  BB..CC..  
FFiigguurree  66..  FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss  ddeessiiggnn  ((aaddaapptteedd  ffrroomm  FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss,,  11999977))..



MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss  
SSaarrggoo  FFiinnFFaarrmmss  aarree  cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  pprroodduucceedd  bbyy  MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss  IInncc..  ooff  LLyynnnnwwoooodd,,  
WWaasshhiinnggttoonn  ((FFiigguurree  77;;  MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss,,  11999977))..  AA  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ffaacciilliittyy  iiss  ccuurrrreennttllyy  ooppeerraattiinngg  ooffff  tthhee  UUSS  
NNaattiioonnaall  MMaarriinnee  FFiisshheerriieess  SSeerrvviiccee  ssiittee  iinn  MMaanncchheesstteerr,,  PPuuggeett  SSoouunndd  ((BBiillll  EEvvaannss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  rriiggiidd  wwaallllss  ooff  
tthhee  cciirrccuullaarr  ttaannkkss  aarree  ccoommppoosseedd  ooff  wwoovveenn  aanndd  ssttrraannddeedd  rriiggiidd  ffiibbrreeggllaassss,,  rreeiinnffoorrcceedd  wwiitthh  aa  ppllaassttiicc  rreessiinn  ccoommppoossiittee,,  
aanndd  mmeeaassuurree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1188  mm  iinn  ddiiaammeetteerr  aanndd  88..55  mm  ddeeeepp  ((66..7755  mm  lliieess  bbeellooww  tthhee  wwaatteerr  lliinnee)),,  wwiitthh  aa  ddiisskkeedd  
bboottttoomm  aanndd  aa  rreeaarriinngg  vvoolluummee  ooff  22,,000000  mm33  aanndd  pprroodduucctt  wweeiigghhtt  ooff  110000  ttoo  114400  MMTT  ((MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss,,  11999977))..  
TTaannkkss  ccaann  bbee  ccooaatteedd  wwiitthh  aann  aannttiiffoouullaanntt  aanndd  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  bbiirrdd  nneettttiinngg  oorr  ccoovveerrss  ttoo  pprreevveenntt  ssuurrffaaccee  pprreeddaattiioonn..  
TThhee  rriiggiidd  ssttrruuccttuurree  pprrootteeccttss  tthhee  ssttoocckk  ffrroomm  pprreeddaattiioonn,,  aanndd  ggrreeaattllyy  rreedduucceess  tthhee  cchhaannccee  ooff  eessccaappeess..  MMuullttiippllee  wwaatteerr  
iinnlleettss  ccaann  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  aatt  vvaarriiaabbllee  ddeepptthh,,  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ffllooww  rraattee  ooff  3377,,885500  ll//mmiinn  ppeerr  ttaannkk..  EEaacchh  sseellff--
ccoonnttaaiinneedd  uunniitt  ccaann  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  iinnjjeeccttiioonn  ddiiffffuusseerrss  aanndd  ttaannkkss  ffoorr  mmaannuuaallllyy  ccoonnttrroolllleedd  oorr  aauuttoommaattiicc  
ooxxyyggeennaattiioonn..  TThhee  cciirrccuullaattiinngg  ffllooww  ooff  wwaatteerr  ddeeppoossiittss  ssoolliidd  wwaasstteess  iinn  aa  bboottttoomm  ssuummpp..  AA  ssuummpp  ppuummpp  rreemmoovveess  ssoolliiddss  
ttoo  aa  550000  ggaall  ccoolllleeccttiioonn  ttaannkk  llooccaatteedd  oonn  aann  aaddjjaacceenntt  sseerrvviiccee  bbuuiillddiinngg  ((MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss,,  11999977;;  BBoobb  WWoorrkk  aanndd  
BBiillll  EEvvaannss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  sseewwaaggee  iiss  tthheenn  ttrreeaatteedd  ttoo  ‘‘ddeeaaccttiivvaattee’’  aallll  ssoolliiddss  uussiinngg  aa  uunniitt  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  uusseedd  oonn  
ccrruuiissee  sshhiippss,,  aanndd  tthhee  rreessuullttiinngg  ‘‘ppaassttee’’  rreettaaiinneedd  ffoorr  ppeerriiooddiicc  ddiissppoossaall  ooffff--ssiittee  ((eessttiimmaatteess  aarree  tthhaatt  uunnddeerr  ffuullll  ooppeerraattiioonn  
tthhiiss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  eevveerryy  tthhrreeee  ttoo  ffoouurr  mmoonntthhss))..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  bbeenntthhiicc  eennvviirroonnmmeenntt  bbeellooww  tthhee  ttaannkkss  aatt  tthhee  
ddeemmoonnssttrraattiioonn  ssiittee  hhaavvee  nnoott  cchhaannggeedd  ssiinnccee  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ((BBiillll  EEvvaannss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  AAss  iinn  ooppeenn  nneett--
ccaaggeess,,  mmoorrtt  rreemmoovvaall  iiss  ccoonndduucctteedd  bbyy  ddiivveerrss..  
TThhee  ddeemmoonnssttrraattiioonn  uunniitt  ccuurrrreennttllyy  ooppeerraatteess  wwiitthh  aa  rreeaarriinngg  ddeennssiittyy  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1155  kkgg//mm33,,  bbuutt  iitt  iiss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  
tthhiiss  ccoouulldd  ccuurrrreennttllyy  bbee  rraaiisseedd  ttoo  2200--2222  kkgg//mm33  ((BBiillll  EEvvaannss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  IItt  iiss  aannttiicciippaatteedd  tthhaatt  aa  ddeennssiittyy  ooff  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  3355  kkgg//mm33  wwoouulldd  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  ooff  iinnssttaalllliinngg  aanndd  uussiinngg  tthhee  ssyysstteemm..  
EElleeccttrriicciittyy  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  nneecceessssaarryy  ppuummppiinngg  ooff  wwaatteerr  aammoouunntt  ttoo  $$00..0033  ttoo  $$00..0066  //llbb  ooff  ffiisshh  rraaiisseedd..  
OOxxyyggeennaattiioonn  aaddddss  ffuurrtthheerr  ccoossttss..  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  rreeppoorrtteedd  mmoorree  rraappiidd  ggrroowwtthh  ooff  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  aanndd  lloowweerr  ffeeeedd  
ccoonnvveerrssiioonn  rraattiiooss  tthhaann  ccoohhoorrttss  ggrroowwnn  iinn  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggee  ssyysstteemm..  TThhee  lloowweerr  ffeeeedd  ccoonnvveerrssiioonn  rraattiiooss,,  
hhiigghheerr  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess,,  rreedduucceedd  lloosssseess  ffrroomm  pprreeddaattiioonn  aanndd  ddiisseeaassee  aanndd  lloowweerr  llaabboouurr  ccoossttss  wwoouulldd  aassssiisstt  iinn  ppaayyiinngg  
ffoorr  tthhee  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  ooff  uussiinngg  tthhee  ssyysstteemm..  



FFiigguurree  77..  MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss  SSaarrggoo  FFiinnFFaarrmmss  ddeessiiggnn  ((aaddaapptteedd  ffrroomm  MMaarriiCCuullttuurree  SSyysstteemmss,,  11999977))..  



SSIITTIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  
OOvveerraallll,,  mmaannyy  ooff  tthhee  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ffoorr  aa  ttrraaddiittiioonnaall  
ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee..  CClloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  aarree  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  mmoorree  aaffffeecctteedd  bbyy  ccuurrrreennttss  aanndd  
wwaavveess  ((KKaarrllsseenn,,  11999933)),,  tthhuuss  ppootteennttiiaallllyy  rreessttrriiccttiinngg  tthhee  uunniittss  ttoo  ssiittiinngg  iinn  rreellaattiivveellyy  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss..  HHoowweevveerr,,  nnoo  
ddooccuummeenntteedd  eevviiddeennccee  ooff  tthhiiss  pprroobblleemm  wwaass  ffoouunndd,,  aanndd  iinn  ffaacctt  oonnee  llooccaall  ddeevveellooppeerr  ooff  tthhee  ssyysstteemmss  ccllaaiimmss  tthhaatt  tthhee  
ssoofftt--ssiiddeedd  cclloosseedd  wwaallllss  aarree  nnoott  vvuullnneerraabbllee  ttoo  mmaannyy  ooff  tthhee  hhyyddrrooddyynnaammiicc  ffoorrcceess  ttoo  wwhhiicchh  nneett  ccaaggeess  ccaann  bbee  
ssuusscceeppttiibbllee  ((tteessttss  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  bbaagg  iiss  uunnaaffffeecctteedd  iinn  ccuurrrreennttss  uupp  ttoo  22..77  kknnoottss  wwiitthh  mmiinnoorr  ddiissttoorrttiioonnss  aatt  33..55  
kknnoottss;;  FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss,,  11999977))..  RRiiggiidd  wwaallllss  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  rreessiisstt  ssuucchh  ffoorrcceess..  
AApppprroopprriiaattee  wwaassttee  ddiisscchhaarrggee  ccoonnttrrooll  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  tteecchhnnoollooggiieess  aarree  nnoott  yyeett  ffuullllyy  ddeevveellooppeedd,,  bbuutt  iitt  mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee  
ffoorr  ooppeerraattiioonnss  ttoo  mmoovvee  iinnttoo  sshheelltteerreedd  ssiitteess  wwiitthh  fflluusshhiinngg  aanndd  ccuurrrreenntt  ccoonnddiittiioonnss  nnoott  ccuurrrreennttllyy  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ffiisshh  
ffaarrmmiinngg..  HHoowweevveerr,,  ttoo  bbee  bbiioollooggiiccaallllyy  ffeeaassiibbllee,,  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  ddeeeepp  wwaatteerr  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  iinnttaakkee  iinnttoo  tthhee  bbaagg  oorr  
ttaannkk  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  TThhiiss  ccoouulldd  rreeqquuiirree  eellaabboorraattee  ppiippiinngg  aanndd  ppuummppiinngg  ssyysstteemmss..  SSoommee  ooff  tthhee  ssiittiinngg  ccoonncceerrnnss  
rraaiisseedd  dduurriinngg  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww,,  ssuucchh  aass  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ccoommppeettiinngg  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss,,  wwoouulldd  nnoott  
bbee  aannsswweerreedd  wwiitthh  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy  aalloonnee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  mmaannyy  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss  iinn  tthhee  ttoouurriissmm  
iinndduussttrryy  mmaayy  ffiinndd  tthheessee  uunniittss  aaffffeecctt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  oouuttddoooorr  eexxppeerriieennccee,,  ggiivveenn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  aabboovvee  
wwaatteerr  ssttrruuccttuurreess  ttoo  hhoouussee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  tthhee  ssoouunnddss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ooppeerraattiioonn  ((ee..gg..,,  ggeenneerraattoorrss  aanndd  ppuummppss))..  
  
SSYYSSTTEEMM  BBEENNEEFFIITTSS  
TThhee  pprriimmaarryy  iimmppeettuuss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  ttoo  ddaattee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  bbeenneeffiittss  tthhaatt  
ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ccuullttuurreedd  ffiisshh..  PPrroobblleemmss  eennccoouunntteerreedd  wwiitthh  hhaarrmmffuull  
pphhyyttooppllaannkkttoonn  bblloooommss,,  lleessss  tthhaann  ooppttiimmaall  tteemmppeerraattuurreess,,  aanndd  eexxppoossuurree  ttoo  ppaatthhooggeennss  ccaann  aallll  bbee  ddeeccrreeaasseedd  oorr  
eelliimmiinnaatteedd  bbyy  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  ssoouurrccee  ooff  tthhee  wwaatteerr  iinnttaakkee  aanndd  tthhee  oouuttffllooww  ddiisscchhaarrggee  ((KKaarrllsseenn,,  11999933;;  BBoobb  WWoorrkk  aanndd  
BBeerrnniiee  BBeennnneetttt,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  pprreeddaattoorrss  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  lleesssseenneedd  wwiitthh  uussee  ooff  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy,,  aass  aaqquuaattiicc  mmaammmmaallss  ccaann  
nnoott  sseeee  oorr  ggeett  aatt  tthhee  ffiisshh  iinn  tthhee  ccaaggee  ((BBeerrnniiee  BBeennnneetttt,,  ppeerr..  ccoommmm..))..  TThhiiss  hhaass  iinnddeeeedd  bbeeeenn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  llooccaall  
ddeevveellooppeerrss  oonn  tthheeiirr  ddeessiiggnn  tteesstt  ssiitteess..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  rriisskk  ooff  eessccaappee  eevveennttss  ffrroomm  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ccoonnttaaiinnmmeenntt  
ssyysstteemmss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ggrreeaattllyy  rreedduucceedd..  
UUssee  ooff  tthhee  ssyysstteemmss  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  aallllooww  ffoorr  lloowweerr  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt..  FFoorr  
eexxaammppllee,,  ssyysstteemmss  mmaayy  bbee  eennhhaanncceedd  aanndd  mmooddiiffiieedd  ttoo  ccoolllleecctt  ssoolliidd  wwaasstteess  ffrroomm  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ccaaggee  oorr  ttaannkk..  TThhee  
ccoolllleeccttiioonn  ooff  ssoolliidd  wwaasstteess  wwiillll  aalllleevviiaattee  ccoonncceerrnnss  oovveerr  bbeenntthhiicc  ssmmootthheerriinngg  uunnddeerr  tthhee  nneett  ccaaggeess,,  aanndd  hhaass  tthhee  
ppootteennttiiaall  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  rreelleeaassee  ooff  aannttiibbiioottiiccss  aanndd  aannttiippaarraassiittiiccss  ((ii..ee..,,  iivveerrmmeeccttiinn))  iinnttoo  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt..  
EEffffeeccttiivvee  aanndd  ffeeaassiibbllee  ssyysstteemmss  ffoorr  ttrreeaattiinngg  llaarrggee  aammoouunnttss  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  ggeenneerraatteedd  bbyy  aa  ffaarrmm  iiss  ccuurrrreennttllyy  ssttiillll  uunnddeerr  
ddeevveellooppmmeenntt..  IIff  ssoolliidd  wwaasstteess  aarree  ssiimmppllyy  ddiirreecctteedd  bbyy  ppiippee  ffrroomm  tthhee  ssiittee  iinnttoo  ddeeeeppeerr  wwaatteerrss  wwiitthh  ssuuffffiicciieenntt  ccuurrrreenntt,,  iitt  
iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhrroouugghh  tthhiiss  pprroocceessss  aannyy  rreessiidduuaall  aannttiibbiioottiiccss  iinn  ffeeeedd  oorr  ffeecceess  wwoouulldd  bbeeccoommee  ddiilluutteedd  aanndd  tthhuuss  lleesssseenn  
tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt..  TTeecchhnnoollooggyy  ttoo  ttrreeaatt  wwaatteerr  eefffflluueenntt  ffrroomm  tthheessee  ssyysstteemmss  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee..  



TThhee  ppuummppeedd  cciirrccuullaattiinngg  wwaatteerr  iinn  tthhee  cclloosseedd  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  ffoorrcceess  tthhee  ccuullttuurreedd  ffiisshh  ttoo  ccoonnttiinnuuoouussllyy  eexxeerrcciissee..  IItt  iiss  
tthhoouugghhtt  tthhaatt  tthhiiss  iinn  ttuurrnn  wwoouulldd  iinnccrreeaassee  mmeettaabboolliicc  eeffffiicciieennccyy,,  iimmpprroovvee  mmuussccllee  ttoonnee,,  aanndd  rreessuulltt  iinn  aa  fflleesshh  wwhhiicchh  iiss  
ffiirrmmeerr  aanndd  mmoorree  mmaarrkkeettaabbllee..  HHoowweevveerr,,  pprroodduucceerrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  eexxppeerriimmeennttiinngg  wwiitthh  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy  hhaavvee  ffoouunndd  
tthhee  ‘‘sskkiinnnnyy’’  ffiisshh  ttoo  bbee  nnoott  aass  ddeessiirraabbllee  aa  pprroodduucctt  aass  ffiisshh  pprroodduucceedd  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  ooppeenn  nneett--ccaaggeess..  
PPrroovviiddeedd  wwiitthh  aa  ffrreesshhwwaatteerr  ssoouurrccee,,  cclloosseedd  ssyysstteemmss  ccaann  aaccccoommmmooddaattee  aa  ffrreesshhwwaatteerr  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  
bbrrooooddssttoocckk  mmaattuurraattiioonn  aanndd  ssppaawwnniinngg..  TThhiiss  pprroovviiddeess  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  mmoorree  rraappiidd  aanndd  uunniiffoorrmm  mmaattuurraattiioonn  aammoonngg  
bbrrooooddssttoocckk  aanndd  lleessss  rriisskk  ooff  pprroobblleemmss  dduuee  ttoo  eexxppoossuurree  ttoo  sseeaawwaatteerr,,  wwiitthhoouutt  iinnccuurrrriinngg  tthhee  eexxcceeppttiioonnaall  ccoossttss  ooff  aa  
llaanndd--bbaasseedd,,  bbrrooooddssttoocckk  ffaacciilliittyy..  SSuucchh  ssyysstteemmss,,  wwhheenn  iinn  ssaallttwwaatteerr  oorr  eessttuuaarriinnee  eennvviirroonnmmeennttss,,  ccaann  aallssoo  ppeerrmmiitt  tthhee  
ggrraadduuaall  mmiixxiinngg  ooff  ffrreesshh  aanndd  ssaalltt  wwaatteerr  ttoo  aacchhiieevvee  ddeessiirreedd  iinnccrreeaasseess  iinn  ssaalliinniittyy  aalloonngg  aa  pprreeddeetteerrmmiinneedd  sscchheedduullee  
dduurriinngg  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ooff  ssmmoollttss..  
  
SSYYSSTTEEMM  DDIISSAADDVVAANNTTAAGGEESS  
TThhee  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  uussiinngg  tthhee  ssyysstteemmss  iinncclluuddee  hhiigghheerr  ccaappiittaall  ccoossttss,,  hhiigghheerr  eenneerrggyy  uussee  ((aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
ppuummppiinngg//wwaatteerr  cciirrccuullaattiioonn  aanndd  ppoossssiibbllee  wwaassttee  pprroocceessssiinngg)),,  aanndd  tthhee  hhiigghheerr  rriisskkss  ttoo  tthhee  ccuullttuurraalliisstt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
ssyysstteemm  ffaaiilluurree  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  SSaaffee--gguuaarrddss  mmuusstt  bbee  iinn  ppllaaccee  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  ppuummppss  wwhhiicchh  ddrriivvee  tthhee  
rreecciirrccuullaattiinngg  wwaatteerr  ffaaiill,,  oorr  tthhee  eenncclloosseedd  eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  qquuiicckkllyy  bbeeccoommee  ttooxxiicc  ttoo  tthhee  ffiisshh..  
TThhee  ssyysstteemmss  ddoo  nnoott  aaddddrreessss  mmaannyy  ooff  tthhee  ccoonncceerrnnss  wwhhiicchh  hhaavvee  aarriisseenn  dduurriinngg  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  nneett--ccaaggeess..  WWaatteerr  iiss  ssttiillll  ppuummppeedd  tthhrroouugghh  tthhee  ssyysstteemm,,  ssoo  iissssuueess  ooff  
tthhee  ppootteennttiiaall  sshheeddddiinngg  ooff  ffiisshh  ppaatthhooggeennss  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  nnoott  aaddddrreesssseedd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  rreeppoorrtteedd  hheeaalltthhiieerr  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ffiisshh  wwiillll  ffuurrtthheerr  rreedduuccee  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ddiisseeaassee  ttrraannssffeerr  ffrroomm  ffaarrmmeedd  ttoo  wwiilldd  ssttoocckk..  LLaarrvvaaee  oorr  
jjuuvveenniillee  ffiisshh  ppuummppeedd  iinnttoo  tthhee  ssyysstteemm  mmaayy  bbee  aatt  rriisskk  ooff  bbeeiinngg  kkiilllleedd  oorr  ccoonnssuummeedd  bbyy  tthhee  ffiisshh..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  
bbeelliieevveedd  tthhaatt  lliigghhttss  uusseedd  wwiitthhiinn  tthheessee  ssyysstteemmss,,  iiff  pprrooppeerrllyy  ppllaacceedd,,  wwoouulldd  nnoott  aattttrraacctt  oouuttssiiddee  ffiisshh  ttoo  tthhee  ssyysstteemm,,  bbuutt  
eevveenn  iiff  aattttrraacctteedd  tthheessee  ffiisshh  ccoouulldd  nnoott  eenntteerr  tthhee  ssyysstteemm..  
WWaassttee  ttrreeaattmmeenntt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ffuurrtthheerr  aalloonngg  iinn  tthhee  MMaarriiCCuullttuurree  ssyysstteemm  tthhaann  tthhee  FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss  ssyysstteemm,,  bbuutt  
lliikkeellyy  wwiillll  nnoott  aannsswweerr  aallll  ccoonncceerrnnss  rreeggaarrddiinngg  wwaassttee..  AAss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ddiissssoollvveedd  oorrggaanniiccss  aanndd  mmeettaabboolliicc  wwaasstteess  
aarree  ddiisscchhaarrggeedd  uunnttrreeaatteedd  iinnttoo  tthhee  rreecceeiivviinngg  wwaatteerr  ccoolluummnn..  TThheerree  iiss  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccoolllleecctt  aanndd  ddiirreecctt  eefffflluueenntt,,  bbuutt  
tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy  iiss  nnoott  yyeett  ddeevveellooppeedd..  



LLAANNDD--BBAASSEEDD  SSAALLTTWWAATTEERR  SSYYSSTTEEMMSS  
SSYYSSTTEEMM  DDEESSIIGGNN  AANNDD  TTEECCHHNNIICCAALL  FFEEAASSIIBBIILLIITTYY  
IInn  tthhee  mmoosstt  bbaassiicc  ffoorrmm,,  llaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittiieess  ccoonnssiisstt  ooff  ddeeeepp  wwaatteerr  oocceeaann  oorr  ssaallttwwaatteerr  aaqquuiiffeerr  
iinnttaakkeess,,  ppuummppss  aanndd  ppiippeelliinneess,,  tthhee  ssaallttwwaatteerr  ppoonnddss,,  eefffflluueenntt  ssttrruuccttuurreess  aanndd  ssiittee  bbuuiillddiinnggss..  WWiitthh  iinnccrreeaassiinngg  
ssoopphhiissttiiccaattiioonn,,  ootthheerr  ccoommppoonneennttss  mmaayy  bbee  aaddddeedd,,  iinncclluuddiinngg  ooxxyyggeennaattiioonn,,  eefffflluueenntt  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  ttrreeaattmmeenntt  ooff  sslluuddggee,,  
rreemmoovvaall  ooff  nniittrrooggeennoouuss  wwaassttee,,  ddiissiinnffeeccttiioonn  wwiitthh  oozzoonnee//uullttrraavviioolleett,,  tteemmppeerraattuurree  mmooddiiffiiccaattiioonn  aanndd  rreecciirrccuullaattiioonn..  
GGeenneerraallllyy,,  tthheessee  ccoommppoonneennttss  iinnccrreeaassee  tthhee  ccaappiittaall  ccoosstt  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy,,  bbuutt  iimmpprroovvee  
ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  hhuussbbaannddrryy  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  rreedduuccee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  aarree  eesssseennttiiaall  ffoorr  ggrroowwiinngg  
ssaallmmoonn..  TThhee  aaddddiittiioonn  ooff  rreecciirrccuullaattiioonn  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  rreedduuccee  ppuummppiinngg  ccoosstt  aanndd  ffaacciilliittaattee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aann  
ooppttiimmuumm  eennvviirroonnmmeenntt  ((BBaabbttiiee  SShhaaww  &&  MMoorrttoonn,,  11998888;;  GGrraahhaamm  WWiillllaabbyy,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
FFaacciilliittiieess  mmaayy  bbee  uusseedd  ssttrriiccttllyy  ffoorr  tthhee  ggrrooww--oouutt  ooff  ffiisshh  ttoo  mmaarrkkeett  ssiizzee..  HHoowweevveerr,,  bbrrooooddssttoocckk  mmaattuurraattiioonn  aanndd  
ssppaawwnniinngg,,  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  iinnccuubbaattiioonn  aanndd  rreeaarriinngg  mmuusstt  aallssoo  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd..  TThheessee  lliiffee  ccyyccllee  ssttaaggeess  ccoouulldd  bbee  
pprroovviiddeedd  ffoorr  oonn  tthhee  ggrrooww--oouutt  ssiittee  wwhheerree  tthheerree  iiss  aacccceessss  ttoo  ssuuffffiicciieenntt  hhiigghh  qquuaalliittyy  ffrreesshhwwaatteerr  aanndd  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  
ddiisscchhaarrggee  ooff  tthhee  ffrreesshhwwaatteerr  eefffflluueenntt..  
RReesseeaarrcchh  oonn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemmss  iinn  ggeenneerraall  hhaass  bbeeeenn  ffooccuusseedd  oonn  ffaarrmm  llaayyoouutt,,  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemmss,,  
ffiisshh  ttaannkk  ssiizzee  aanndd  sshhaappee,,  wwaatteerr  ffllooww  ssyysstteemmss,,  iinnttaakkee  aanndd  oouuttffllooww  ddeessiiggnn,,  aanndd  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  
DDeessiiggnnss  ffoorr  llaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ssyysstteemmss  hhaavvee  iinncclluuddeedd  tthhee  uussee  ooff  cciirrccuullaarr  ttaannkkss,,  rraacceewwaayyss,,  aanndd  eevveenn  cclloosseedd  ppiippee  
ssyysstteemmss..  WWiitthh  tthhee  llaatttteerr,,  llaarrggee  ppiippeess  aarree  ppaarrttiiaallllyy  bbuurriieedd  aanndd  tthhee  ssaallmmoonn  aarree  ccuullttuurreedd  wwiitthhiinn  tthhee  ppiippeess  wwiitthh  aann  
ooxxyyggeennaatteedd  ffllooww--tthhrroouugghh  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  ttrraappss  ffoorr  wwaassttee  rreemmoovvaall  ppllaacceedd  aatt  iinntteerrvvaallss  aalloonngg  tthhee  lleennggtthh  ((KKaarrllsseenn,,  
11999933));;  tthhee  cclloosseedd  ppiippee  ssyysstteemm  iiss  ccuurrrreennttllyy  hhiigghhllyy  eexxppeerriimmeennttaall  iinn  ddeessiiggnn..  
RReecciirrccuullaattiinngg  TTeecchhnnoollooggyy  
TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreecciirrccuullaattiinngg  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  uussee  oonn  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemmss  iiss  aaddvvaannttaaggeeoouuss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  
aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccuullttuurraalliisstt  ttoo  ((ii))  mmoorree  ffuullllyy  ccoonnttrrooll  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ffiisshh,,  ((iiii))  rreedduuccee  tthhee  aammoouunntt  ooff  wwaatteerr  tthhaatt  
iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt,,  aanndd  ((iiiiii))  mmiinniimmiizzee  nneeggaattiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eefffflluueenntt  ddiisscchhaarrggee  
oorr  llaarrggee  vvoolluummeess  ooff  wwaatteerr  fflloowwiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ssyysstteemm  ((RRoosseenntthhaall  eett  aall..,,  11999955))..  IInn  ffaacctt,,  iitt  iiss  tthhee  ppoossssiibbllee  nneeggaattiivvee  
eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss  aanndd  hhiigghh  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ppuummppiinngg  ooff  vvaasstt  qquuaannttiittiieess  ooff  wwaatteerr  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  
aavvooiiddeedd..  WWiitthhoouutt  aa  rreecciirrccuullaattiioonn  ssyysstteemm,,  iitt  iiss  nnoott  lliikkeellyy  tthhaatt  aa  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonniidd  ggrrooww--oouutt  ooppeerraattiioonn  wwiillll  bbee  
ttrruullyy  ffeeaassiibbllee  iinn  aa  BB..CC..  ccoonntteexxtt..  
AA  rreecciirrccuullaattiioonn  ssyysstteemm  nnoorrmmaallllyy  iiss  ccoommpprriisseedd  ooff  aa  sseerriieess  ooff  ppuummppss  ((wwhhiicchh  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  iinnvvoollvvee  ooxxyyggeennaattiioonn)),,  
mmeecchhaanniiccaall  ffiillttrraattiioonn  ((ffoorr  rreemmoovvaall  ooff  ssoolliidd  wwaasstteess)),,  aanndd  bbiiooffiillttrraattiioonn  ((ffoorr  rreemmoovvaall  ooff  nniittrrooggeennoouuss  wwaassttee  pprroodduuccttss,,  
ddiissssoollvveedd  aanndd  ssuussppeennddeedd  oorrggaanniicc  mmaatttteerr))..  OOzzoonnaattiioonn  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivvee  iinn  aassssiissttiinngg  iinn  bbrreeaakkiinngg  ddoowwnn  ooff  oorrggaanniiccss  nnoott  
eeaassiillyy  ddeeggrraaddeedd  iinn  tthhee  bbiiooffiilltteerr  ((RRoosseenntthhaall  aanndd  BBllaacckk,,  11999933))..  SStteerriilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr  mmaayy  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ((UUVV  
ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  bbaacctteerriiaall  ggrroowwtthh)),,  bbuutt  tthhiiss  ttrreeaattmmeenntt  mmaayy  nnoott  hheellpp  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  ppoooorr  
bbiiooffiilltteerr  ddeessiiggnn  aanndd  uussee  ((RRoosseenntthhaall  aanndd  BBllaacckk,,  11999933))..  TThhee  rreemmoovvaall  ooff  ssuussppeennddeedd  ssoolliiddss  ccaann  eemmppllooyy  tthhee  uussee  ooff  
sseettttlliinngg  ttaannkkss,,  ttuubbee  sseettttlleerrss,,  ccrroossssffllooww  ssaanndd  ffiilltteerrss,,  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  ssyysstteemmss  ((ee..gg..,,  ttrriiaannggllee  ffiilltteerrss,,  ddrruumm  



ffiilltteerrss));;  bbiiooffiillttrraattiioonn  mmaayy  uussee  uuppffooww//ddoowwnnffllooww  oorr  ttrriicckklliinngg  ffiilltteerrss  wwiitthh  eenncclloosseedd  ssuuppppoorrtt  mmaatteerriiaall  ffoorr  bbaacctteerriiaall  
ggrroowwtthh  ((RRoosseenntthhaall  aanndd  BBllaacckk,,  11999933))..  
IInn  aasssseessssiinngg  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  pprraaccttiiccaall  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  rreecciirrccuullaattiinngg  tteecchhnnoollooggyy,,  iitt  iiss  oofftteenn  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  sseeppaarraattee  oouutt  
pprroobblleemmss  dduuee  ttoo  iinneexxppeerriieennccee,,  aann  iinnaapppprroopprriiaattee  ddeessiiggnn  sseelleeccttiioonn,,  oorr  ppoooorr  ffiinnaanncciiaall  ppllaannnniinngg  ((RRoosseenntthhaall  aanndd  BBllaacckk,,  
11999933))..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ssppeecciiffiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  sseennssiittiivviittiieess  ooff  tthhee  ccuullttuurreedd  ssppeecciieess  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  aanndd  
mmaayy  nnoott  aallllooww  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggiieess  ((RRoosseenntthhaall  aanndd  BBllaacckk,,  11999933))..  OOnnee  ccaann  eexxppeecctt  
ttoo  bbee  ffaacceedd  wwiitthh  aa  pprroocceessss  ooff  ‘‘lleeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg’’..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreecciirrccuullaattiinngg  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  ccuullttuurree  ooff  
ffrreesshhwwaatteerr  ssppeecciieess  oorr  ssaallmmoonniidd  ssmmoolltt  pprroodduuccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ssiiggnniiffiiccaanntt  ((ee..gg..,,  EEiikkeebbrrookkkk,,  11999900;;  EEiikkeebbrrookkkk  eett  aall..,,  
11999955;;  LLiibbeeyy  aanndd  TTiimmmmoonnss,,  11999966;;  TTiimmmmiinnss  aanndd  LLoossoorrddoo,,  11999944)),,  bbuutt  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  aa  ccoommmmeerrcciiaall  ssaallttwwaatteerr  
ssaallmmoonniidd  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittyy  ccaannnnoott  bbee  aassssuummeedd..  TTwwoo  ssoouurrcceess  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  
aapppplliieedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  ssaallttwwaatteerr  ssaallmmoonniidd  ccuullttuurree..  
EExxaammpplleess  ooff  RReecciirrccuullaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess  
IInntteennssiivvee  AAqquuaaccuullttuurree  TTeecchhnnoollooggyy  LLttdd..  ((UUnniitteedd  KKiinnggddoomm))  
IInntteennssiivvee  AAqquuaaccuullttuurree  TTeecchhnnoollooggyy  LLttdd..  ooff  tthhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  tthhee  
ppooiinntt  wwhheerree  11  ttoo  55  %%  ooff  tthhee  wwaatteerr  vvoolluummee  iinn  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  wwoouulldd  rreeqquuiirree  rreeppllaacceemmeenntt  ddaaiillyy  ((GGrraahhaamm  
WWiillllaabbyy,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  nnoott  yyeett  bbuuiilltt  aa  llaanndd--bbaasseedd  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittyy  ffoorr  ssaallmmoonn,,  bbuutt  iiss  
ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  wwiitthh  hhiigghh  wwaatteerr  fflloowwss  aanndd  ooxxyyggeennaattiioonn,,  110000--112200  kkgg//mm33  ccoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  ffoorr  aadduullttss..  TThhee  iinniittiiaall  
ccaappiittaall  iinnvveessttmmeennttss  aarree  hhiigghh  ((aabboouutt  ddoouubbllee  tthhaatt  ooff  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ccaaggee  ssttrruuccttuurree))  bbuutt  tthhee  ffaacciilliittyy  wwoouulldd  bbee  eexxppeecctteedd  
ttoo  hhaavvee  aa  lloonnggeerr  lliiffee..  SSuubbssiiddiizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ffaacciilliittyy  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd,,  aanndd  aatt  ttooddaayy’’ss  mmaarrkkeett  
vvaalluueess  ffoorr  ffiisshh,,  pprrooffiittss  wwoouulldd  bbee  mmaarrggiinnaall..  EEccoonnoommiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall  ffeeaassiibbiilliittyy,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ccuurrrreenntt  ooppeerraattiinngg  
ffaacciilliittiieess,,  mmuusstt  bbee  qquueessttiioonneedd..  
MMEEGGAA  FFIISSCCHH  ((GGeerrmmaannyy))  
TThhee  GGeerrmmaann  ccoommppaannyy  MMEEGGAA  FFIISSCCHH  GGmmbbhh  ssppeecciiaalliizzeess  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssaallttwwaatteerr  aanndd  ffrreesshhwwaatteerr  llaanndd--bbaasseedd  
cciirrccuullaarr  ttaannkkss  aanndd  rraacceewwaayyss  wwiitthh  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ((MMEEGGAA  FFIISSCCHH,,  11999977))..  TThheeyy  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ““ssuuppeerr--iinntteennssiivvee””  rreecciirrccuullaatteedd  ffaacciilliittyy  ffoorr  ssaallttwwaatteerr  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonniidd  ggrrooww--oouutt  bbaasseedd  oonn  aa  
mmoodduullaarr  ddeessiiggnn  ffrroomm  220000MMTT  aannnnuuaall  pprroodduuccttiioonn  ppootteennttiiaall  aanndd  uupp;;  tthheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  nnoonnee  ooppeerraattiinngg  ccoommmmeerrcciiaallllyy  
iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  bbuutt  tthheeyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ooppeerraattee  aa  rreesseeaarrcchh  ffaacciilliittyy  ((WWeerrnneerr  GGaauuss,,  ppeerr..  ccoommmm..))..  TThhee  rreecciirrccuullaattiioonn  ssyysstteemm  
iiss  ccoommppoosseedd  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss::  mmeecchhaanniiccaall  ffiillttrraattiioonn  ((6600--110000  mm  wwiitthh  ccaappaacciittyy  ooff  116600--222200  ll//ss)),,  bbiioollooggiiccaall  
ffiillttrraattiioonn  ((ffiillttrraattiioonn  ooff  sseeddiimmeenntt,,  ooxxiiddaattiioonn,,  nniittrriiffiiccaattiioonn——NNHH44  ttoo  nniittrriittee,,  aanndd  ddeenniittrriiffiiccaattiioonn--  nniittrriittee  ttoo  nniittrrooggeenn)),,  
aaeerraattiioonn  aanndd  ooxxyyggeennaattiioonn  ((110000--110055  %%  ssaattuurraattiioonn  aatt  iinnttaakkee,,  rreedduucciinngg  ttoo  6600--6655  %%  ssaattuurraattiioonn  aatt  tthhee  oouuttlleett;;  MMEEGGAA  
FFIISSCCHH,,  11999977))..  DDiissiinnffeeccttiioonn  wwiitthh  UUVV//oozzoonnaattiioonn  iiss  ssoommeettiimmeess  uusseedd  aatt  tthhee  iinnttaakkee  ((WWeerrnneerr  GGaauuss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
MMaaxxiimmuumm  rreeqquuiirreedd  ddaaiillyy  wwaatteerr  rreeppllaacceemmeenntt  iiss  1100  %%..  TThhee  ccoommppaannyy  bbeelliieevveess  tthhaatt  wwiitthh  tthhee  ffiirrsstt  iinndduussttrriiaall  ssyysstteemm,,  
tthheeyy  ccaann  rreeaacchh  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  ooff  5500--8800  kkgg//mm33  ((WWeerrnneerr  GGaauuss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  SSttaarrtt--uupp  ccaappiittaall  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  
hhiigghh,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  ssiittee,,  ssiizzee  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,  eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddiieess..  IItt  iiss  
bbeelliieevveedd  tthhaatt  aa  rreettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  bbeettwweeeenn  tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  yyeeaarrss  ((WWeerrnneerr  GGaauuss,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
CCuurrrreenntt  LLaanndd--bbaasseedd  SSyysstteemmss  
LLaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittiieess  wwhhiicchh  ccuurrrreennttllyy  eexxiisstt  aanndd  aarree  ooppeerraattiinngg  iinn  SSccoottllaanndd,,  NNoorrwwaayy  aanndd  
IIcceellaanndd  wweerree  iinnvveessttiiggaatteedd  ffoorr  tthhiiss  rreevviieeww  aanndd  aarree  ssuubbsseeqquueennttllyy  ddeessccrriibbeedd..  NNoonnee  uussee  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..  
LLaannddccaattcchh  LLttdd..  ((SSccoottllaanndd))  
LLaannddccaattcchh  LLttdd..  ((AArrggyyllee,,  SSccoottllaanndd))  iiss  aann  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  rreeaarriinngg  ffaacciilliittyy  wwhhiicchh  rraaiisseess  bbrrooooddssttoocckk  ffoorr  eegggg  ssuuppppllyy  ttoo  
tthhee  iinndduussttrryy  ((MMaarrttiinn  WWaatteerrhhoouussee  aanndd  BBiillll  MMiilllleerr,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  115500  MMTT  ffaacciilliittyy  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  ssiixxtteeeenn  220000  
mm33  ttaannkkss,,  oonnee  11220000  mm33  ttaannkk,,  aanndd  oonnee  11440000  mm33  ttaannkk  aanndd  ooppeerraatteess  aatt  aa  mmaaxxiimmuumm  rreeaarriinngg  ddeennssiittyy  ooff  3300  kkgg//mm33..  TThhee  
sseeaawwaatteerr  ppuummppiinngg  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ssiittee  iiss  11880000  ll//ss..  TThhee  ffaacciilliittyy  iiss  ssiittuuaatteedd  oonn  aa  ssiixx  ttoo  sseevveenn  aaccrree  ssiittee,,  wwiitthh  aa  ppuummpp  
hheeaadd  66  mm  ffrroomm  sseeaa  lleevveell..  SSeeaa  wwaatteerr  iiss  ppuummppeedd  ffrroomm  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  iissllaanndd  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ssiittuuaatteedd,,  aanndd  
ddiisscchhaarrggeedd  oonn  tthhee  ootthheerr..  TThheerree  iiss  nnoo  rreecciirrccuullaattiioonn  oorr  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt..  SSeeaawwaatteerr  iiss  ssccrreeeenneedd  aatt  tthhee  iinnttaakkee  ffoorr  llaarrggee  
sseeaawweeeedd..  TThhee  rreeaarriinngg  ooff  pprroodduuccttiioonn  ffiisshh  mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee,,  bbuutt  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ppllaann..  TThhiiss  ffaacciilliittyy,,  



aalltthhoouugghh  eexxppeennssiivvee  ((ttoo  bbuuiilldd  aa  ssiimmiillaarr  ffaacciilliittyy  ttooddaayy  wwoouulldd  ccoosstt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  22..55  ttoo  33..00  mmiilllliioonn  ppoouunnddss)),,  ooffffeerrss  
tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  aa  ccoonnttrroolllleedd  eennvviirroonnmmeenntt,,  eeaassee  ooff  aacccceessss,,  aanndd  ggoooodd  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ((BBiillll  MMiilllleerr,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  
OOtttteerrffeerrrryy  LLttdd..  ((SSccoottllaanndd))  
OOtttteerrffeerrrryy  LLttdd..  hhaass  ooppeerraatteedd  ttwwoo  ssiitteess,,  aa  llaarrggeerr  ggrrooww--oouutt  ssiittee  aanndd  aa  ssmmaalllleerr  bbrrooooddssttoocckk  ssiittee  ((CChhrriiss  HHeemmpplleemmaann,,  
ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  mmaaiinn  ggrrooww--oouutt  ssiittee  hhaass  1122  ttaannkkss  mmeeaassuurriinngg  1122  mm  iinn  ddiiaammeetteerr,,  eeaacchh  hhoollddiinngg  117755  mm33,,  aanndd  ttwwoo  
ttaannkkss  mmeeaassuurriinngg  2255  mm  iinn  ddiiaammeetteerr,,  eeaacchh  hhoollddiinngg  777755  mm33..  TThhee  ppuummppiinngg  ccaappaacciittyy  iiss  1100,,000000  IIggaall//hhrr..  TThhee  bbrrooooddssttoocckk  
ssiittee  hhaass  ttwwoo  ttaannkkss  mmeeaassuurriinngg  3322  mm  iinn  ddiiaammeetteerr,,  eeaacchh  hhoollddiinngg  22000000  mm33,,  aanndd  ttwwoo  ttaannkkss  mmeeaassuurriinngg  4455  mm  iinn  ddiiaammeetteerr,,  
eeaacchh  hhoollddiinngg  44000000  mm33..  TThhee  ggrrooww--oouutt  ssiittee  wwaass  cclloosseedd  ffoorr  ssaallmmoonn  pprroodduuccttiioonn  iinn  11999933  aass  iitt  wwaass  nnoott  eeccoonnoommiiccaallllyy  
vviiaabbllee  ggiivveenn  tthhee  mmaarrkkeett  pprriicceess  ((tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  uusseedd  ttoo  rraaiissee  lliivvee  ffeeeedd  ffoorr  hhaalliibbuutt  ccuullttuurree))..  TThhee  
mmaaxxiimmuumm  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy,,  aacchhiieevveedd  wwiitthh  ooxxyyggeennaattiioonn,,  iiss  5500  kkgg//mm33..  NNoo  rreecciirrccuullaattiioonn  iiss  uusseedd  aanndd  tthhee  wwaatteerr  iiss  
ddiisscchhaarrggeedd  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  uunnttrreeaatteedd..  TThhee  ccoonnttiinnggeennccyy  ssyysstteemm  iinn  ppllaaccee  iinn  ccaassee  ooff  ssyysstteemm  ffaaiilluurree  ccoonnssiissttss  ooff  
ssttaannddbbyy  ggeenneerraattoorrss,,  ooxxyyggeenn  ppaacckkss,,  aaeerraattiioonn  bblloowweerrss,,  aanndd  aa  sskkeelleettoonn  ssttaaffff  oonn  ssiittee  aatt  aallll  ttiimmeess..  
AAqquuaa  SSccootttt  LLttdd..  ((SSccoottllaanndd))  
WWeesstt  CCooaasstt  SSaallmmoonn  ((AAqquuaa  SSccootttt  LLttdd..))  iiss  tthhee  oonnllyy  eeccoonnoommiiccaallllyy  vviiaabbllee  ccoommmmeerrcciiaall  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonniidd  ggrrooww--oouutt  
ffaacciilliittyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  ((KKeeiitthh  AAggnneeww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  IInn  oorrddeerr  ttoo  rruunn  eeccoonnoommiiccaallllyy,,  tthhee  ffaacciilliittyy  rreelliieess  oonn  
ffiisshh  ooff  wwhhiicchh  ggiivvee  aa  hhiigghheerr  rreettuurrnn  tthhaann  mmaarrkkeett  ssaallmmoonn..  IItt  aacchhiieevveess  tthhiiss  bbyy  uussiinngg  aa  ssppeecciieess  mmiixx--ggrrooww--oouutt  ssaallmmoonn,,  
ttrroouutt  aanndd  ttuurrbboott  pprroodduuccttiioonn,,  aanndd  ssaallmmoonn  bbrrooooddssttoocckk  ccuullttuurree..  TThhee  wwaatteerr  iiss  ooxxyyggeennaatteedd  ttoo  ssaattuurraattiioonn  aanndd  aacchhiieevveess  aa  
hhiigghh  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  ooff  3300--4400  kkgg//mm33  ((ccaann  bbee  ppuusshheedd  aass  hhiigghh  aass  6600  kkgg//mm33))..  TThheerree  iiss  nnoo  rreecciirrccuullaattiioonn  oorr  ddiisscchhaarrggee  
ttrreeaattmmeenntt  iinn  tthhee  ffaacciilliittyy..  TThhee  iinniittiiaall  iinnvveessttoorr  wweenntt  bbaannkkrruupptt,,  aanndd  tthhee  pprreesseenntt  oowwnneerr  ppuurrcchhaasseedd  tthhee  aasssseettss  aatt  aann  
eexxttrreemmeellyy  rreedduucceedd  pprriiccee  ((WWiilllliiaamm  CCrrooww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))  tthhuuss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucciinngg  tthhee  ccaappiittaall  ccoosstt  bbuurrddeenn..  
CCuurrrreenntt  LLaanndd--bbaasseedd  SSyysstteemmss  iinn  IIcceellaanndd  
IIcceellaanndd  bbuuiilltt  uupp  ttoo  ssiixx  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittiieess  dduurriinngg  tthhee  mmiidd  11998800’’ss  ((JJoonnaass  JJoonnaassssoonn,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  TThhee  ffaarrmmss  aarree  oovveerr  11000000  MMTT  iinn  ssiizzee  eeaacchh  aanndd  ttwwoo  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  llooww--ccoosstt  ggeeoo--tthheerrmmaall  
hheeaatt  eenneerrggyy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  iiddeeaall  tteemmppeerraattuurreess  ffoorr  ggrrooww--oouutt..  GGeeoo--tthheerrmmaall  hheeaatt  iiss  uusseedd  oonn  aallll  ffaarrmmss  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  
ooff  ssmmoollttss..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ffaarrmmss  hhaavvee  ggoonnee  iinnttoo  bbaannkkrruuppttccyy  ssiinnccee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  bbuutt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ooppeerraattee  uunnddeerr  
nneeww  mmaannaaggeemmeenntt  ((bbaannkkss  lleett  tthhee  ffaacciilliittiieess  ttoo  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  ffoorr  ooppeerraattiioonn))..  DDuuee  ttoo  tthhee  llooww  rreeqquuiirreedd  iinnvveessttmmeenntt  
ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ooppeerraattiinngg  ccoommppaanniieess  ((wwiitthh  bbaannkkrruuppttccyy,,  ffiinnaanncciieerrss  aabbssoorrbbeedd  tthhee  oorriiggiinnaall  hheeaavvyy  ccaappiittaall  ccoossttss))  aanndd  
tthhee  bbeenneeffiittss  aaffffoorrddeedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  ggeeoo--tthheerrmmaall  eenneerrggyy,,  tthhee  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  aarree  ccoommppeettiittiivvee  wwiitthh  



ttrraaddiittiioonnaall  nneett--ccaaggee  ccuullttuurree..  TThhee  rreeaarriinngg  ddeennssiittyy  aacchhiieevveedd  wwiitthh  tthheessee  ffaacciilliittiieess  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500  kkgg//mm33..  TThheerree  
aarree  ccuurrrreennttllyy  nnoo  ppllaannss  ttoo  bbuuiilldd  aaddddiittiioonnaall  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  iinn  IIcceellaanndd..  
CCuurrrreenntt  LLaanndd--bbaasseedd  SSyysstteemmss  iinn  NNoorrwwaayy  
TThheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  ffiivvee  pprriivvaatteellyy  ooppeerraatteedd  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinn  NNoorrwwaayy  ((OOmmnnoo  OOssnnrrnndd,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
EExxppeerriieennccee  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  tthheeyy  aarree  eexxttrreemmeellyy  eexxppeennssiivvee  ttoo  ooppeerraattee,,  aanndd  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  ggeenneerraallllyy  ggoonnee  bbaannkkrruupptt  
ttwwoo  oorr  tthhrreeee  ttiimmeess  eeaacchh  ssiinnccee  iinniittiiaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((ttyyppiiccaallllyy,,  aa  ffaarrmm  iiss  ssoolldd  ooffff  aatt  11//8800  tthh  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ccaappiittaall  
ccoosstt))..  AAggaaiinn,,  tthhee  llooww  iinnvveessttmmeenntt  ccoossttss  ooff  ppuurrcchhaassiinngg  aa  ffaarrmm  tthhaatt  hhaass  ggoonnee  bbaannkkrruupptt  sseeeemmss  ttoo  bbee  oonnee  pprreerreeqquuiissiittee  ttoo  
aann  eeccoonnoommiiccaallllyy  vviiaabbllee  ooppeerraattiioonn..  PPuummppiinngg  ccoossttss  ccaann  aallssoo  bbee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffiinnaanncciiaall  bbaarrrriieerr..  CCoonnttrrooll  ooff  ppoolllluuttiioonn  
ffrroomm  tthhee  ffaarrmmss  hhaass  bbeeeenn  eeffffeeccttiivvee,,  bbuutt  ssttoocckk  ccoonnttiinnuuaallllyy  hhaavvee  ddiisseeaassee  oouuttbbrreeaakk  pprroobblleemmss..  TThheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  nnoo  
ppllaannss  ttoo  bbuuiilldd  aaddddiittiioonnaall  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinn  NNoorrwwaayy,,  pprriimmaarriillyy  bbeeccaauussee  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiillll  nnoott  
ffiinnaannccee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  
  
SSIITTIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  
LLaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ffaarrmmss  rreeqquuiirree  aacccceessss  ttoo  aa  qquuaalliittyy  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ddrraawwnn  ffrroomm  ddeepptthh..  TThhee  vvoolluummeess  aanndd  rraatteess  aatt  
wwhhiicchh  wwaatteerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy..  UUssee  ooff  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  wwoouulldd  ggrreeaattllyy  
ddeeccrreeaassee  wwaatteerr  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ttyyppiiccaallllyy  bbyy  aapppprrooxxiimmaatteellyy  9900  ttoo  9955  %%  ((tthhee  aasssseessssmmeenntt  bbyy  SSiimmoonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall,,  
aappppeennddeedd  ttoo  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  ssuuppppoorrttss  tthhaatt  9900%%  rreecciirrccuullaattiioonn  iiss  mmaaxxiimmaall))..  TThhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  sseeaawweeeedd,,  ssaanndd  oorr  ttuurrbbiiddiittyy  
iinn  tthhee  iinnttaakkee  wwaatteerr  mmuusstt  bbee  aavvooiiddeedd  ((MMaarrttiinn  WWaatteerrhhoouussee  aanndd  KKeeiitthh  AAggnneeww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  SShhaallllooww  ccooaassttaall  aarreeaass  
ppoossee  ddiiffffiiccuullttiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ttuurrbbiiddiittyy  aanndd  aann  uunnssttaabbllee  wwaatteerr  ccoolluummnn  lliimmiittiinngg  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  wwaatteerr  qquuaalliittyy  
((WWiilllliiaamm  CCrrooww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  SSiitteess  mmuusstt  ooffffeerr  ssttaabbllee  aanndd  ccoonnssttaanntt  tteemmppeerraattuurree  rreeggiimmeess..  AArreeaass  aaffffeecctteedd  bbyy  
ppllaannkkttoonn  bblloooommss  tthhaatt  mmaayy  rreedduuccee  ooxxyyggeenn  ssaattuurraattiioonn  aarree  nnoott  ssuuiittaabbllee  ((LLaaiirrdd  aanndd  NNeeeeddhhaamm,,  11998888))..  MMiixxiinngg  ooff  
eefffflluueenntt  iinnttoo  tthhee  iinnttaakkee  mmuusstt  aallssoo  bbee  aavvooiiddeedd  ((BBaabbttiiee  SShhaaww  &&  MMoorrttoonn,,  11998888,,    pp..5533))..  
TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  nneecceessssiittaattee  uussee  ooff  aa  rreellaattiivveellyy  llaarrggee  ffllaatt  ffoorreesshhoorree  aarreeaa  aanndd  sstteeeeppllyy  ddeecclliinniinngg  nneeaarr  sshhoorree  ttoo  
kkeeeepp  tthhee  ppuummppiinngg  ddiissttaannccee  ((wwhhiicchh  aaffffeecctt  eenneerrggyy  rreeqquuiirreemmeennttss))  aanndd  tthhee  lleennggtthh  ooff  rreeqquuiirreedd  ppiippiinngg  ((wwhhiicchh  aaffffeecctt  
ccaappiittaall  ccoosstt  rreeqquuiirreemmeennttss))  ttoo  aa  mmiinniimmuumm..  AAcccceessss  ttoo  rreeqquuiirreedd  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ssuucchh  aass  rrooaaddss  aanndd  aann  eelleeccttrriicciittyy  ggrriidd  
((oorr  ssoommee  ootthheerr  ppoowweerr  ssoouurrccee)),,  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd..  LLooww  hheeaadd  aanndd  ttiiddaall  rraannggee  aarree  nneecceessssaarryy  ((BBaabbttiiee  SShhaaww  &&  MMoorrttoonn,,  
11998888;;  BBiillll  MMiilllleerr,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  SSuuiittaabbllee  llaanndd  iiss  ggeenneerraallllyy  pprroohhiibbiittiivveellyy  eexxppeennssiivvee  oorr  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  mmaannyy  aarreeaass  
ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  aanndd  mmaayy  bbee  oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  bbaarrrriieerrss  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  llaanndd--bbaasseedd  ssaallmmoonn  ffaarrmmss  iinn  
tthhiiss  pprroovviinnccee  ((DDoonn  FFuurrnneellll,,  ppeerrss..  ccoommmm..;;  sseeee  aappppeennddeedd  rreeppoorrtt  bbyy  SSiimmoonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall))..  TThhee  mmoorree  ddeettaaiilleedd  
aasssseessssmmeenntt  ooff  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  pprroodduucceedd  ffoorr  tthhee  EEAAOO  ((SSiimmoonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall,,  aappppeennddeedd))  aassssuummeedd  tthhaatt  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  1122..55  hhaa  ooff  ssuuiittaabbllee  llaanndd  wwoouulldd  bbee  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  iinneexxppeennssiivvee  ttoo  aattttaaiinn..  TThhee  bbuullkk  ooff  tthhiiss  llaanndd  
wwaass  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ppoonndd  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  1111  hhaa));;  tthhuuss  tthhee  rreeqquuiirreedd  llaanndd  aarreeaa  ccoouulldd  bbee  rreedduucceedd  
ssuuggnniiffiiccaannttllyy  ggiivveenn  iinnvveessttmmeennttss  iinn  mmoorree  ccaappiittaall  iinntteennssiivvee  ttrreeaattmmeenntt  tteecchhnnoollooggiieess..  TThhiiss  wwoouulldd,,  hhoowweevveerr,,  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaassee  ccoossttss..  
  



SSYYSSTTEEMM  BBEENNEEFFIITTSS  
TThhee  mmaaiinn  eennvviirroonnmmeennttaall  aaddvvaannttaaggeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  mmoovviinngg  ttoo  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  aarree  tthhee  aabbiilliittiieess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  
ccoonnttrrooll  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ffiisshh  ((tteemmppeerraattuurree,,  ooxxyyggeenn  lleevveellss,,  wwaatteerr  qquuaalliittyy)),,  ddeeccrreeaassee  eexxppoossuurree  ttoo  ppaatthhooggeennss  
aanndd  hhaarrmmffuull  ppllaannkkttoonn  bblloooommss,,  ddeeccrreeaassee  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  pprreeddaattoorrss  aanndd  ootthheerr  wwiillddlliiffee,,  aanndd  ppootteennttiiaallllyy  oovveerrccoomm  
rreessttrriiccttiivvee  mmaarriinnee  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  IInn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooppeerraattiinngg  ffaacciilliittyy,,  eexxppeerriieennccee  hhaass  iinnddeeeedd  sshhoowwnn  mmiinniimmaall  
iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  ootthheerr  aanniimmaallss  ((MMaarrttiinn  WWaatteerrhhoouussee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
CCeerrttaaiinn  ootthheerr  oobbvviioouuss  aaddvvaannttaaggeess  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess..  SSttaakkeehhoollddeerr  ccoonnfflliiccttss  iinn  tthhee  nneeaarr--sshhoorree  
eennvviirroonnmmeenntt  mmaayy  bbee  mmiinniimmiizzeedd..  EExxppoossuurree  ttoo  tthhee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  ccuurrrreenntt,,  wwaavveess  aanndd  ssttoorrmmss  aarree  aavvooiiddeedd..  TThhee  
rriisskk  ooff  ssttoocckk  eessccaappiinngg  iinnttoo  tthhee  wwiilldd  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllyy  rreedduucceedd,,  aanndd  lliikkeewwiissee,,  tthhee  rriisskkss  ooff  ggeenneettiicc  ddiilluuttiioonn  ooff  wwiilldd  
ssttoocckkss,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  wwiilldd  ppooppuullaattiioonnss  ooff  eexxoottiicc  ffiisshh  aanndd  pprreeddaattiioonn  ooff  eessccaappeedd  ffaarrmm  ssttoocckk  oonn  wwiilldd  ffiisshh  aarree  
vviirrttuuaallllyy  eelliimmiinnaatteedd..  PPrreeddaattoorr--ffaarrmm  iinntteerraaccttiioonnss  ccaann  bbee  eelliimmiinnaatteedd,,  aanndd  ssoo  tthhee  uussee  ooff  aaccoouussttiicc  ddeetteerrrreenntt  ddeevviicceess,,  
ttrraappppiinngg  oorr  kkiilllliinngg  iiss  aavvooiiddeedd..  WWiitthh  eefffflluueenntt  ttrreeaattmmeenntt,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolllluuttiioonn  ccoouulldd  bbee  nneegglliiggiibbllee——ssoolliidd  wwaassttee,,  
cchheemmiiccaall  wwaassttee  aanndd  eevveenn  ddiissssoollvveedd  wwaassttee  ccaann  bbee  rreemmoovveedd..  CCeerrttaaiinn  rroouutteess  ooff  ppootteennttiiaall  ddiisseeaassee  ttrraannssffeerr  bbeettwweeeenn  
ffaarrmmeedd  ssttoocckk  aanndd  tthhee  wwiilldd  aarree  aallssoo  eelliimmiinnaatteedd  pprroovviiddeedd  tthhaatt  iinnffllooww  aanndd  oouuttffllooww  wwaatteerr  iiss  pprrooppeerrllyy  sstteerriilliizzeedd..  
PPhhoottooppeerriioodd  ccoonnttrrooll  iiss  ffaacciilliittaatteedd  wwiitthhoouutt  tthhee  aassssoocciiaatteedd  qquueessttiioonn  ooff  iimmppaaccttss  oonn  pprreeddaattiioonn  rraatteess  oonn  ootthheerr  llaarrvvaall  oorr  
jjuuvveenniillee  mmaarriinnee  ssppeecciieess..  TThheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ffoorr  ffaalllloowwiinngg  oorr  ootthheerr  ssiittee  rreessttoorraattiioonn  dduurriinngg  ooppeerraattiioonn..  
OOtthheerr,,  ppeerrhhaappss  lleessss  oobbvviioouuss  aaddvvaannttaaggeess,,  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ccuullttuurree  eennvviirroonnmmeenntt..  
IInnttaakkee  wwaatteerr  ccaann  bbee  ooxxyyggeennaatteedd,,  aalllloowwiinngg  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  rreeaarriinngg  ddeennssiittyy..  FFoooodd  ccoonnvveerrssiioonn  rraattiiooss  aarree  iimmpprroovveedd  aass  
ffeeeeddiinngg  ccaann  bbee  vveerryy  cclloosseellyy  mmoonniittoorreedd..  AAllssoo,,  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  wwiitthh  ssoommee  ddeessiiggnnss  ttoo  aacchhiieevvee  ooppttiimmuumm  tteemmppeerraattuurree  
rreeggiimmeess  iimmpprroovveess  ffoooodd  ccoonnvveerrssiioonn  rraattiiooss  aanndd  ggrroowwtthh  rraatteess  ((GGrraahhaamm  WWiillllaabbyy,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  llaanndd--bbaasseedd  
ffaacciilliittyy  ccaann  ooffffeerr  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  tthhee  ssppeecciieess  tthhaatt  aarree  rraaiisseedd,,  ssoo  tthhaatt  pprrooffiitt  mmaarrggiinnss  mmiigghhtt  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthh  hhiigghheerr  
vvaalluuee  ssppeecciieess  ((KKeeiitthh  AAggnneeww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  ffaarrmmss  ooffffeerr  bbeetttteerr  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  wwoorrkkeerrss  tthhaann  tthhee  mmoorree  rreemmoottee  
ccaaggee  ssiitteess  ((MMaarrttiinn  WWaatteerrhhoouussee,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
IInn  oorrddeerr  ttoo  bbeeccoommee  eeccoonnoommiiccaallllyy  ccoommppeettiittiivvee,,  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  mmuusstt  rreeaalliizzee  hhiigghheerr  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess,,  hhiigghheerr  
ggrroowwtthh  rraatteess,,  aanndd  rreedduucceedd  ffiisshh  lloosssseess  ((KKaarrllsseenn,,  11999933))..  EExxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  mmuusstt  ooppeerraattee  aatt  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  ooff  aatt  
lleeaasstt  3300--4400  kkgg//mm33  ((ccoommppaarreedd  wwiitthh  aa  rreeccoommmmeennddeedd  ddeennssiittyy  ooff  1155--3300  kkgg//mm33  ffoorr  ttrraaddiittiioonnaall  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  ccuullttuurree))  
aanndd  rraaiissee  ssppeecciieess  oorr  bbrrooooddssttoocckk  wwhhiicchh  pprroovviiddee  aa  hhiigghheerr  rreettuurrnn  ttoo  bbee  eeccoonnoommiiccaallllyy  vviiaabbllee  ((WWiilllliiaamm  CCrrooww,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  CCaappiittaall  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoossttss,,  hhoowweevveerr,,  ssttiillll  aappppeeaarr  ttoo  rreemmaaiinn  ttoo  bbee  aa  bbaarrrriieerr..  TThheerree  mmaayy  aallssoo  bbee  tthhee  
ppootteennttiiaall  ttoo  ddiiffffeerreennttiiaallllyy  mmaarrkkeett  tthhee  pprroodduucctt  aanndd  ccoommmmaanndd  aa  hhiigghheerr  pprriiccee  iiff  ffiisshh  qquuaalliittyy  iiss  iimmpprroovveedd  ((ii..ee..,,  tthhrroouugghh  
ffoorrcceedd  sswwiimmmmiinngg  eexxeerrcciissee  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  mmoorree  ooppttiimmaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ccuullttuurree;;  KKaarrllsseenn,,  11999933))..  
TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhiiss,,  hhoowweevveerr,,  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ddeemmoonnssttrraatteedd..  EExxppeerriieennccee  iinn  SSccoottllaanndd  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  sshhooww  ssuuffffiicciieenntt  
pprriiccee  aaddvvaannttaaggee  ffoorr  hhiigghh  qquuaalliittyy  ssaallmmoonn  ttoo  wwaarrrraanntt  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttiioonn  ((CChhrriiss  HHeemmpplleemmaann,,  ppeerrss..  
ccoommmm..))..  
LLaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemmss  cclleeaarrllyy  ooffffeerr  aaddvvaannttaaggeess  ffoorr  bbrrooooddssttoocckk  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaattuurraattiioonn..  TThhee  rreeaarriinngg  
eennvviirroonnmmeenntt  ccaann  bbee  hhiigghhllyy  ccoonnttrroolllleedd  aanndd  sseeccuurreedd..  FFiisshh  ccaann  bbee  eeaassiillyy  iinnssppeecctteedd  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  ddeessiirraabbllee  ttrraaiittss  aanndd  
ffoorr  mmaattuurriittyy..  BBrrooooddssttoocckk  iinn  aa  ppoonndd  ccaann  bbee  aannaaeesstthheettiizzeedd  pprriioorr  ttoo  rreemmoovvaall..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffrreesshhwwaatteerr  ffaacciilliittaatteess  
mmaattuurraattiioonn  aanndd  iinnccrreeaasseess  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ooff  eeggggss  aanndd  ssppeerrmm  ((BBaabbttiiee  SShhaaww  &&  MMoorrttoonn,,  11998888,,  pp..4444))..  
SSYYSSTTEEMM  DDIISSAADDVVAANNTTAAGGEESS  
OOppeerraattoorrss  aanndd  oowwnneerrss  ooff  llaanndd--bbaasseedd  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittiieess  ffaaccee  ccoonnttiinnuuiinngg  pprroobblleemmss  ooff  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddeeaall  
wwiitthh  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  wwaassttee  wwaatteerr  ((KKaarrllsseenn,,  11999933)),,  aalltthhoouugghh  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceess  mmaayy  ssttaarrtt  ttoo  
ssoollvvee  ssoommee  ooff  tthheessee  pprroobblleemmss  iinn  tthhee  nneeaarr--ffuuttuurree  ((ee..gg..,,  KKrriissttiiaannsseenn  aanndd  CCrriippppss,,  11999966))..  WWaatteerr  rreecciirrccuullaattiioonn  ssyysstteemmss  
mmaayy  nnoott  bbee  ooppeerraattiioonnaallllyy  ffeeaassiibbllee  aatt  tthhiiss  ttiimmee  dduuee  ttoo  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  ttrreeaattiinngg  ssuucchh  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  wwaatteerr  
eeffffeeccttiivveellyy  ((WWiilllliiaamm  CCrrooww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  SSoommee  ssyysstteemm  ddeessiiggnneerrss  ccllaaiimm  tthheeyy  ccaann  bbuuiilldd  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ffeeaassiibbllee  
ffaacciilliittiieess  ((WWeerrnneerr  GGaauuss  aanndd  GGrraahhaamm  WWiillllaabbyy,,  ppeerrss..  ccoommmm..)),,  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  ddoonnee  ssoo  ttoo  ddaattee..  TThhee  ccoosstt  eessttiimmaattee  
ooff  aa  mmooddeell  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemm  ((SSiimmoonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall,,  aappppeennddeedd))  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthheerree  rreemmaaiinnss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoosstt  
mmaarrggiinn  bbeettwweeeenn  ccoommmmeerrcciiaall  vviiaabbiilliittyy  aanndd  aaccttuuaall  ccoossttss..  



CCeerrttaaiinn  eennvviirroonnmmeennttaall  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ooppeenn  ccaaggee  ssaallmmoonn  ffaarrmmiinngg  aarree  nnoott  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduucceedd  wwiitthh  llaanndd--
bbaasseedd  tteecchhnnoollooggyy..  FFiisshh  mmaayy  ssttiillll  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  hhaarrmmffuull  aallggaaee  ttaakkeenn  iinn  tthhrroouugghh  iinnttaakkeess..  PPllaannkkttoonn,,  llaarrvvaaee  oorr  
jjuuvveenniilleess  ooff  ootthheerr  mmaarriinnee  ssppeecciieess  ppuummppeedd  iinnttoo  tthhee  ffaacciilliittyy  mmaayy  bbee  eeaatteenn  oorr  kkiilllleedd..  FFaarrmmeedd  ssaallmmoonn  ccaann  bbee  eexxppoosseedd  
ttoo  ddiisseeaassee  ffrroomm  tthhee  wwiilldd  tthhrroouugghh  wwaatteerr  aanndd  eennttrraaiinneedd  oorrggaanniissmmss,,  aanndd  uunnlleessss  eefffflluueenntt  iiss  ddiissiinnffeecctteedd,,  mmaayy  ssttiillll  
eexxppoossee  wwiilldd  ssttoocckkss  ttoo  ddiisseeaassee  tthhrroouugghh  ssiimmiillaarr  vveeccttoorrss..  IItt  iiss  aallssoo  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iissoollaattee  yyeeaarr  ccllaasssseess  iinn  aa  llaanndd--
bbaasseedd  ffaacciilliittyy,,  ffuurrtthheerr  ccoommpplliiccaattiinngg  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  ((LLaaiirrdd  aanndd  NNeeeeddhhaamm,,  11998888))..  
TThheessee  pprroobblleemmss  mmaayy  bbee  eexxaacceerrbbaatteedd  bbyy  tthhee  vvaasstt  qquuaannttiittiieess  ooff  ssaallttwwaatteerr  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  ffaacciilliittyy,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthhoouutt  aa  
rreecciirrccuullaattiioonn  ssyysstteemm..  TThhee  qquueessttiioonn  iiss  rraaiisseedd  ooff  ppoossssiibbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss  dduuee  ttoo  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  tthhiiss  aammoouunntt  ooff  
wwaatteerr  ffrroomm  iittss  ppooiinntt  oocceeaann  ssoouurrccee..  TThhiiss  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  ccoommpplliiccaatteedd  wwhheenn  wwaatteerr  tteemmppeerraattuurreess  aarree  sseeaassoonnaallllyy  hhiigghh,,  
aass  ggrreeaatteerr  vvoolluummeess  ooff  wwaatteerr  mmaayy  hhaavvee  ttoo  bbee  ppuummppeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmeeeett  tthhee  ffiisshheess’’  ooxxyyggeenn  ddeemmaanndd  ((LLaaiirrdd  aanndd  
NNeeeeddhhaamm,,  11998888))..  
WWhhiillee  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  pprraaccttiicciinngg  rreecciirrccuullaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  nneegglliiggiibbllee  mmaarriinnee  bbeenntthhiicc  
iimmppaacctt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssoolliidd  wwaasstteess,,  aa  ppeerrmmaanneenntt  tteerrrreessttrriiaall  iimmppaacctt  ooff  aatt  lleeaasstt  ccoommppaarraabbllee  ssiizzee  iiss  aannttiicciippaatteedd  ttoo  
ooccccuurr  oonn  tthhee  ffaacciilliittyy  ssiittee..  IIff  aa  nneeww  rrooaadd  oorr  ootthheerr  ssuuppppoorrttiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree  ccoonnssttrruuccttiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  sseerrvviiccee  tthhee  
ffaacciilliittyy,,  tthheenn  tthhee  aarreeaa  ooff  iimmppaacctt  iiss  iinnccrreeaasseedd  bbyy  tthhaatt  aammoouunntt..  
LLaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  ccaann  ffaaiill  eeccoonnoommiiccaallllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eenneerrggyy  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppuummppiinngg  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  
ooff  wwaatteerr  ((WWiilllliiaamm  CCrrooww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  TThhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  ooxxyyggeennaattee,,  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  ccoonnssiisstteennccyy  
ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  wwaatteerr  ssuuppppllyy,,  ccaann  aallssoo  hhaavvee  aa  mmaajjoorr  eeffffeecctt  oonn  tthhee  pprrooffiittaabbiilliittyy  ooff  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  ((KKaarrllsseenn,,  
11999933))..  HHiigghh  iinniittiiaall  ccaappiittaall  ccoosstt  iiss  aallssoo  aa  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffaaccttoorr  ttoo  eeccoonnoommiicc  ffaaiilluurree  ((RRoosseenntthhaall  eett  aall..,,  11999955)),,  aass  iiss  
eevviiddeenntt  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  eexxaammpplleess..  AAlltthhoouugghh  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  ddeepprreecciiaattee  mmoorree  sslloowwllyy  tthhaann  ccaaggee  ffaacciilliittiieess,,  
mmiittiiggaattiinngg  tthhee  hhiigghh  iinniittiiaall  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  ((GGrraahhaamm  WWiillllaabbyy,,  ppeerrss..  ccoommmm..)),,  eexxppeerriieennccee  iinn  ootthheerr  
jjuurriissddiiccttiioonnss  hhoollddss  tthhaatt  tthhee  aannnnuuaall  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  rreemmaaiinnss  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ttiimmeess  ggrreeaatteerr,,  tthhuuss  rreedduucciinngg  aannyy  nneett  aannnnuuaall  
ssuurrpplluuss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  pprroodduucceerr  ggiivveenn  ssuuffffiicciieennttllyy  hhiigghh  mmaarrkkeett  pprriicceess..  
TThhee  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee  mmaakkee  vveerryy  llaarrggee  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  ((550000++  MMTT))  ssoommeewwhhaatt  lleessss  uunnaattttrraaccttiivvee  tthhaann  ssmmaalllleerr  
ffaacciilliittiieess  ((BBaabbttiiee--SShhaaww  &&  MMoorrttoonn,,  11998888,,  pp..2200))..  TThhiiss,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreedd  ssuuppppoorrttiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
ssuuggggeessttss  tthhaatt  aann  ‘‘iinndduussttrriiaall  ppaarrkk’’  ttyyppee  mmooddeell  mmaayy  bbee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  iinn  tteerrmmss  ooff  eeccoonnoommiicc  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  aalltthhoouugghh  
aacccceessss  ttoo  aann  aaddeeqquuaattee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  wwaatteerr  ssuuppppllyy  tthheenn  bbeeccoommeess  tthhee  lliimmiittiinngg  tteecchhnniiccaall  ffaaccttoorr..  
TThheerree  aarree  ffuurrtthheerr  ddiiffffiiccuullttiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pprroodduuccttiioonn..  PPllaanntt  llaayyoouutt,,  llooccaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnn  bbeeccoommee  ffiixxeedd  ffaaccttoorrss  
aafftteerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aaddjjuusstt  wwiitthh  cchhaannggiinngg  ccuullttuurriinngg  nneeeeddss  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceess  ((BBiillll  
MMiilllleerr,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  IInnccrreeaassiinngg  oorr  ddeeccrreeaassiinngg  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy,,  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  mmaarrkkeett  ddeemmaanndd  oorr  cchhaannggeess  
iinn  hhuussbbaannddrryy,,  iiss  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  eexxppeennssiivvee..  HHaannddlliinngg  ffiisshh  ffoorr  hhaarrvveesstt  ffrroomm  aa  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  mmoorree  
ddiiffffiiccuulltt  aanndd  ttrraauummaattiicc  ffoorr  tthhee  ssttoocckk..  IInn  ccaaggeess,,  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ccaann  bbee  sseeppaarraatteedd  ffoorr  hhaarrvveesstt,,  lleeaavviinngg  tthhee  rreesstt  
ooff  tthhee  ssttoocckk  iinn  tthhee  ccaaggee  uunnmmoolleesstteedd..  IInn  aa  ttaannkk  oorr  ppoonndd  ssyysstteemm,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  wwaatteerr  lleevveell  mmuusstt  uussuuaallllyy  bbee  rreedduucceedd  
aanndd  aallll  tthhee  ffiisshh  ccrroowwddeedd  bbeeffoorree  sseelleecctteedd  ffiisshh  ccaann  bbee  nneetttteedd  oouutt..  NNeeww  tteecchhnnoollooggiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  iiff  hhaannddlliinngg  ooff  ssttoocckk  
iiss  ttoo  bbee  iimmpprroovveedd..  
TToo  aacchhiieevvee  eeccoonnoommiicc  vviiaabbiilliittyy,,  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemmss  oofftteenn  mmuusstt  bbee  ooppeerraatteedd  cclloossee  ttoo  ffiisshh  ttoolleerraannccee  lleevveellss,,  ssoo  rriisskkss  
ooff  ssttrreessss  aanndd  ccaattaassttrroopphhee  aarree  aaccccoorrddiinnggllyy  ssuubbssttaannttiiaall..  TThhee  ddeeppeennddeennccyy  oonn  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  rreeqquuiirreess  tthhaatt  bbaacckk--uupp  
ssyysstteemmss  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  gguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  mmeecchhaanniiccaall  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ffaaiilluurree..  SSyysstteemmss  mmuusstt  bbee  dduupplliiccaatteedd  oorr  
ttrriipplliiccaatteedd  ttoo  eennssuurree  ssttoocckk  iiss  nnoott  lloosstt  ((BBaabbttiiee  SShhaaww  &&  MMoorrttoonn,,  11998888,,  pp..5511))..  SSuucchh  ssyysstteemmss  aarree  nnoott  ggeenneerraallllyy  
eeccoonnoommiiccaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ((WWiilllliiaamm  CCrrooww,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  
  
CCOOSSTT  EESSTTIIMMAATTEE  FFOORR  AA  LLAANNDD--BBAASSEEDD  SSAALLMMOONN  RREEAARRIINNGG  FFAACCIILLIITTYY  IINN  BBRRIITTIISSHH  CCOOLLUUMMBBIIAA  
TThhee  oonnllyy  llaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittyy  ttoo  hhaavvee  eexxiisstteedd  iinn  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  tthhee  HHaaggeennssbbuurrgg  
ffaacciilliittyy,,  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  llaattee  11998800’’ss  dduuee  ttoo  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  tthhee  iinniittiiaall  ccaappiittaall  eexxppeennsseess..  TThhee  ooppeerraattoorrss  ooff  tthhee  660000  MMTT,,  
ffllooww--tthhrroouugghh  ((ii..ee..,,  nnoo  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy))  pprroodduuccttiioonn  ffaacciilliittyy  wweerree  uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  ffiinnaanncciinngg  cchhaarrggeess  aanndd  tthhee  
ffaacciilliittyy  wwaass  ssuubbsseeqquueennttllyy  cclloosseedd  ((DDoonn  FFuurrnneellll,,  ppeerrss..  ccoommmm..))..  UUnnddeerr  nneeww  oowwnneerrss,,  tthhee  ffaacciilliittyy  bbeeggaann  ooppeerraattiioonnss  



aaggaaiinn  tthhiiss  yyeeaarr..  AAnn  aatttteemmpptt  ttoo  ccuullttuurree  CChhiinnooookk  ssaallmmoonn  ffaaiilleedd  aanndd  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ccuurrrreennttllyy  ssiittttiinngg  iiddllee..  IIttss  ffuuttuurree  hhaass  
yyeett  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  
SSiimmoonnss  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ((VVaannccoouuvveerr,,  BB..CC..))  pprroodduucceedd  ffoorr  tthhee  SSaallmmoonn  AAqquuaaccuullttuurree  RReevviieeww  aa  pprroocceessss  ddeessiiggnn  aanndd  
ccoosstt  eessttiimmaattee  ffoorr  aa  hhyyppootthheettiiccaall  llaanndd--bbaasseedd  AAttllaannttiicc  ssaallmmoonn  rreeaarriinngg  ffaacciilliittyy  oonn  tthhee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaann  ccooaasstt..  TThhee  
ffuullll  rreeppoorrtt  iiss  aappppeennddeedd..  TThhee  ddeessiiggnn  aassssuummeedd  aa  11000000  MMTT//yyrr  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy,,  wwiitthh  rreecciirrccuullaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  
ttrreeaattmmeenntt  tteecchhnnoollooggyy,,  aanndd  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess  ooff  3300  kkgg//mm33  aanndd  5500  kkgg//mm33..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  pprroocceessss  ddeessiiggnn  aalllloowweedd  
ffoorr  pprriimmaarryy  ttrreeaattmmeenntt,,  aaeerraattiioonn,,  ddiissiinnffeeccttiioonn  ((ooff  iinnfflluueenntt  aanndd//oorr  rreecciirruullaattiioonn  wwaatteerr,,  aanndd  eefffflluueenntt  ffrroomm  ssttaabbiilliizzaattiioonn  
ppoonndd)),,  nniittrrooggeennoouuss  wwaassttee  rreemmoovvaall,,  aanndd  9900%%  wwaatteerr  rreeuussee..  TThhee  ffuullll  rreeppoorrtt  sshhoouulldd  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  ffoorr  mmoorree  ssppeecciiffiicc  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  tthhee  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  ddeeffiinneedd  tthhee  aannaallyyssiiss..  
TThhee  eessttiimmaattee  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ccaappiittaall  ccoossttss  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  wwaass  CCAANN$$2211--2277  mmiilllliioonn,,  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  
ooff  CCAANN$$1111--1133  mmiilllliioonn  ((ddeeppeennddiinngg  oonn  aassssuummeedd  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess))..  TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  aa  rreeqquuiirreedd  bbrreeaakk--eevveenn  pprriiccee  ooff  
$$1111..1199  //kkgg  (($$55..0099  //llbb))  ffoorr  tthhee  ssaallmmoonn  pprroodduucceedd  wwiitthh  aa  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  ooff  5500  kkgg//mm33,,  aanndd  $$1122..8855  //kkgg  (($$55..8844  //llbb))  
ffoorr  tthhee  ssaallmmoonn  pprroodduucceedd  wwiitthh  aa  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  ooff  3300  kkgg//mm33..  GGiivveenn  tthhee  aassssuummppttiioonnss  uusseedd  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  aanndd  tthhee  
ccuurrrreenntt  mmaarrkkeett  pp0.753 scn
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CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  AANNAALLYYSSIISS  
TTaabbllee  22  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  mmaaiinn  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  ssyysstteemmss  aass  ccaatteeggoorriizzeedd  iinn  tthhiiss  
ppaappeerr::    
  ••    eexxppoosseedd  ooffffsshhoorree  ooppeenn  mmaarriinnee  ssyysstteemmss,,••    cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss,,  aanndd••    llaanndd--bbaasseedd  ssaallttwwaatteerr  

ssyysstteemmss..  
TThhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  aa  tteecchhnnoollooggyy,,  aanndd  bbaallaanncciinngg  tthhiiss  wwiitthh  tthhee  
eennvviirroonnmmeennttaall  aaddvvaannttaaggeess  wwhhiicchh  iitt  aaffffoorrddss,,  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  wwaass  aavvaaiillaabbllee  oonn  
ccuurrrreenntt  ssyysstteemmss  aanndd  tthhee  llooggiiccaall  rraammiiffiiccaattiioonnss  ooff  tthheeiirr  uussee..  EEccoonnoommiicc  ffeeaassiibbiilliittyy  bbaasseedd  oonn  ppaasstt  aanndd  ccuurrrreenntt  
eexxppeerriieennccee  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  nnaarrrroowweesstt  sseennssee,,  wwiitthhoouutt  ffuullll  ccoosstt  aaccccoouunnttiinngg..  NNoo  iinnddeeppeennddeenntt  aauuddiitt  ooff  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  wwaass  uussuuaallllyy  ppoossssiibbllee..  PPrriimmaarryy  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss  aarree  qquuaalliittaattiivveellyy  ddeessccrriibbeedd..  
  
EEXXPPOOSSEEDD  OOFFFFSSHHOORREE  OOPPEENN  MMAARRIINNEE  SSYYSSTTEEMMSS  
VVaarriioouuss  ooffffsshhoorree  ccaaggee  ddeessiiggnnss  aarree  tteecchhnniiccaallllyy  ffeeaassiibbllee  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoommmmeerrcciiaallllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd..  TThheerree  
aarree  nnoo  oobbvviioouuss  pprroohhiibbiittiivvee  bbaarrrriieerrss  ffoorr  tthhee  iinndduussttrryy  ttoo  uussee  ssiimmiillaarr  ssyysstteemmss  oonn  tthhiiss  ccooaasstt..  CCoossttss  ttoo  tthhee  iinndduussttrryy  ttoo  
cchhaannggee  ttoo  ssuucchh  ssyysstteemmss,,  iinn  lliigghhtt  ooff  aallllooccaattiinngg  aa  ffaaiirr  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  aanndd  tthhee  oovveerraallll  
rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccuurrrreenntt  iinnsshhoorree  ooppeerraattiioonnss,,  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  nneeww  ccuullttuurriinngg  mmeetthhooddss  aanndd  
pprroocceedduurreess  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd..  TThhee  aaddddiittiioonnaall  ssiitteess  aavvaaiillaabbllee  ooffffsshhoorree,,  hhoowweevveerr,,  pprroovviiddee  aa  mmeeaannss  ffoorr  
eexxppaannssiioonn  ggiivveenn  tthhee  lliimmiitteedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmoorree  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss..  TThhee  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  rreeaarriinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoouunndd  
iinn  mmaannyy  eexxppoosseedd  llooccaattiioonnss,,  aammoonngg  ootthheerr  ffaaccttoorrss,,  mmaayy  rreessuulltt  iinn  hhiigghheerr  pprroodduuccttiivviittyy  ooffffsseettttiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  hhiigghheerr  
ccaappiittaall  iinnvveessttmmeennttss..  AAss  ssttaatteedd  pprreevviioouussllyy,,  tthheerree  wwoouulldd  bbee  aa  rreeqquuiirreedd  cchhaannggee  ttoo  pprroodduuccttiioonn  tteecchhnniiqquueess  aanndd  uussee  ooff  
tteecchhnnoollooggyy,,  bbuutt  iitt  wwoouulldd  nnoott  nneecceessssaarriillyy  bbee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  pprrooffiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  iinndduussttrryy..  
GGoovveerrnnmmeennttss  nneeeedd  ttoo  ccllaarriiffyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  rreeggiimmee  ffoorr  ooffffsshhoorree  aaqquuaaccuullttuurree..  SSiittiinngg  ddeecciissiioonnss  aanndd  iinndduussttrryy  
mmaannaaggeemmeenntt,,  ffoorr  mmaannyy  aassppeeccttss,,  wwoouulldd  lliikkeellyy  ccoommee  uunnddeerr  tthhee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  aaggeenncciieess  ((ii..ee..,,  mmoovviinngg  ffaarrmmss  
oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ‘‘jjaawwss  ooff  tthhee  llaanndd’’  aanndd  tthhuuss  oouutt  ooff  pprroovviinncciiaall  jjuurriissddiiccttiioonn))..  HHoowweevveerr,,  iinn  ssoommee  ccaasseess  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  
rreeggiimmee  wwoouulldd  nnoott  bbee  iinn  qquueessttiioonn  aass  cceerrttaaiinn  eexxppoosseedd  llooccaattiioonnss  wwoouulldd  ssttiillll  bbee  rreellaattiivveellyy  cclloossee  ttoo  sshhoorree  aanndd  iinn  aarreeaass  
ooff  cclleeaarr  pprroovviinncciiaall  jjuurriissddiiccttiioonn..  BByy  mmoovviinngg  aawwaayy  ffrroomm  mmoorree  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss,,  tthhee  iinndduussttrryy  ccoouulldd  bbeenneeffiitt  ffrroomm  
ffeewweerr  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ootthheerr  ccoommppeettiinngg  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss  aanndd  iinntteerreesstt  ggrroouuppss..  TThheerree  iiss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  
lloossee  aassssoocciiaatteedd  bbeenneeffiittss  ttoo  ccooaassttaall  ccoommmmuunniittiieess  ffoorr  pprroocceessssiinngg  wwoorrkk  iiff  bbeetttteerr  pprroodduucctt  ddiissttrriibbuuttiioonn  sseerrvviicceess  aaffffoorrddeedd  
bbyy  llaarrggeerr  cceennttrreess  bbeeccoommee  rreeaaddiillyy  aacccceessssiibbllee..  MMoovviinngg  ttoo  mmoorree  eexxppoosseedd  llooccaattiioonnss  mmaayy  aallllooww  ffoorr  aa  ggrreeaatteerr  rreeggiioonnaall  
ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  tthhee  iinndduussttrryy..  TThhee  ppaatttteerrnnss  tthhaatt  hhaavvee  eevvoollvveedd  ffoorr  tthhee  wwiilldd  ffiisshh  iinndduussttrryy  ccoouulldd  rreeppeeaatt  ffoorr  ssaallmmoonn  
ffaarrmmiinngg,,  iiff  llaarrggee  cceennttrraallllyy--llooccaatteedd  ooffffsshhoorree  ffaacciilliittiieess  wweerree  ddeevveellooppeedd  wwiitthh  ccoonncceennttrraatteedd  oonn--sshhoorree  aagggglloommeerraattiioonnss..  
SSoommee  qquueessttiioonnss  ooff  ppoossssiibbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  wwoorrkkiinngg  ooffffsshhoorree  wwoouulldd  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  
ssttuuddiieedd  ffuurrtthheerr,,  aalltthhoouugghh  tthheerree  aarree  ssoommee  cclleeaarr  aaddvvaannttaaggeess  ttoo  mmoovviinngg  aawwaayy  ffrroomm  nneeaarr--sshhoorree  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss..  
BBeenntthhiicc  ssmmootthheerriinngg,,  ppootteennttiiaall  eennhhaanncceedd  nnuuttrriieenntt  llooaaddiinnggss,,  aanndd  pprreeddaattoorr  iinntteerraaccttiioonnss  wwoouulldd  aallll  bbee  lleesssseenneedd..  TThhee  
bbeetttteerr  rreeaarriinngg  eennvviirroonnmmeenntt  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ooffffeerreedd  bbyy  ooppeenn  oocceeaann  llooccaattiioonnss  mmaayy  rreedduuccee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  mmeeddiiccaatteedd  ffeeeedd..  
TThheerree  mmaayy  bbee  aa  ggrreeaatteerr  cchhaannccee  ooff  aa  llaarrggee--ssccaallee  eessccaappee  eevveenntt  dduuee  ttoo  ssttrruuccttuurraall  ffaaiilluurree  oorr  ccoolllliissiioonn  wwiitthh  aa  vveesssseell,,  bbuutt  
wwiitthh  tthhee  pprrooppeerr  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  ssaaffeettyy  pprreeccaauuttiioonnss,,  tthhee  rriisskk  ccaann  bbee  mmaannaaggeeaabbllee..  
  
CCLLOOSSEEDD  CCIIRRCCUULLAATTIINNGG  MMAARRIINNEE  SSYYSSTTEEMMSS  
CClloosseedd,,  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  aarree  bbeeccoommiinngg  tteecchhnniiccaallllyy  ffeeaassiibbllee  ffoorr  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt..  HHoowweevveerr,,  ssoommee  
ccoommppoonneennttss  rreeqquuiirree  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreeffiinneemmeenntt  ttoo  ffuullllyy  rreeaalliizzee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  uussiinngg  tthhee  ssyysstteemm..  AAss  
ddeessccrriibbeedd  aabboovvee,,  ccoommmmeerrcciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  oonn  tthhiiss  ccooaasstt  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ddeemmoonnssttrraatteedd..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  bbeenneeffiittss  oovveerr  uussee  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ffllooaattiinngg  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  aarree  tthhee  eennccoouurraaggiinngg  aassppeeccttss  ooff  tthhee  
tteecchhnnoollooggyy..  TThhee  ffaarrmmeerr  ccaann  mmoorree  rreeaaddiillyy  ccoonnttrrooll  tthhee  ggrroowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ffiisshh  ssttoocckk,,  ppootteennttiiaallllyy  iinnccrreeaassiinngg  
pprroodduuccttiivviittyy..  SSoolliidd  wwaasstteess  ccaann  bbee  ccoolllleecctteedd  aanndd  ttrreeaatteedd,,  aalltthhoouugghh  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  rreeqquuiirreess  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt..  
PPrreeddaattiioonn  aanndd  eessccaappeess  aarree  vviirrttuuaallllyy  eelliimmiinnaatteedd..  TThheessee  bbeenneeffiittss  aarree  nnoott  aacchhiieevveedd  wwiitthhoouutt  ootthheerr  uussee  ooffffsseettss..  FFoorr  



eexxaammppllee,,  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  ootthheerr  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss  wwhhiicchh  ccoommppeettee  ffoorr  ssppaaccee  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee,,  aanndd  mmaayy  eevveenn  
iinnccrreeaassee  iiff  aaqquuaaccuullttuurree  ffaacciilliittiieess  aarree  aalllloowweedd  ttoo  mmoovvee  iinnttoo  mmoorree  sshheelltteerreedd  llooccaattiioonnss..  DDuuee  ttoo  tthhee  ffllooww--tthhrroouugghh  
ddeessiiggnn  ooff  tthhee  ssyysstteemmss,,  ssoommee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss  aarree  nnoott  aaddddrreesssseedd..  AA  hhiigghh  vvoolluummee  ooff  wwaatteerr  iiss  rreeqquuiirreedd  wwhhiicchh  
mmaayy  hhaavvee  aann  eeffffeecctt  oonn  ppllaannkkttoonn,,  oorr  llaarrvvaaee  aanndd  jjuuvveenniilleess  ooff  ootthheerr  ssppeecciieess..  WWaatteerr  eefffflluueenntt  iiss  ssttiillll  ddiisscchhaarrggeedd  
uunnttrreeaatteedd  iinnttoo  tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt..  
  
LLAANNDD--BBAASSEEDD  SSAALLTTWWAATTEERR  SSYYSSTTEEMMSS  
MMaannyy  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss  ccaann  bbee  aannsswweerreedd  wwiitthh  uussee  ooff  aa  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemm  wwiitthh  rreecciirrccuullaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy..  
EEmmeerrggiinngg  tteecchhnnoollooggyy  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ttrreeaatt  llaarrggee  vvoolluummeess  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  wwaassttee  wwaatteerr,,  wwhhiillee  
ssuubbsseeqquueennttllyy  rreedduucciinngg  tthhee  ffllooww--tthhrroouugghh  rreeqquuiirreemmeennttss..  IInntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  pprreeddaattoorrss  aanndd  tthhee  rriisskk  ooff  eessccaappeess  ccaann  bbee  
vviirrttuuaallllyy  eelliimmiinnaatteedd..  WWiitthh  ddiissiinnffeeccttiioonn  ooff  eefffflluueenntt  wwaatteerr,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  aa  ddiisseeaassee  aaggeenntt  bbeettwweeeenn  
ffaarrmmeedd  aanndd  wwiilldd  ssttoocckk  iiss  ggrreeaattllyy  rreedduucceedd..  WWiitthh  oozzoonnaattiioonn  ooff  tthhee  eefffflluueenntt,,  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  mmuucchh  ooff  tthhee  aannttiibbiioottiicc  
rreessiidduueess  ffrroomm  tthhee  ffaarrmm  wwoouulldd  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  bbrrookkeenn--ddoowwnn..  TThhee  hhiigghhllyy  ccoonnttrroolllleedd  rreeaarriinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ccaann  pprroovviiddee  
nneeaarr  iiddeeaall  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ffaarrmmeedd  ffiisshh..  
TThhee  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  aarree  vveerryy  rreessttrriiccttiivvee,,  aanndd  aarree  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ddiissccoouurraaggiinngg  aassppeecctt  
ooff  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy..  TThhee  nneeeedd  ttoo  llooccaattee  nneeaarr  tthhee  sshhoorree  wwhheerree  llaanndd  vvaalluueess  tteenndd  ttoo  bbee  hhiigghh,,  wwiillll  oonnllyy  ffuurrtthheerr  iinnccrreeaassee  
ccoossttss..  HHiigghh  ccaappiittaall  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  ccaann  bbee  ppootteennttiiaallllyy  oovveerrccoommee  ggiivveenn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  iinnssttiittuuttiioonnaall  oorr  
ffiinnaanncciinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  bbuutt  tthheerree  aarree  sseevveerree  lliimmiittaattiioonnss  dduuee  ttoo  tthhee  pphhyyssiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  llaanndd  rreeqquuiirreedd  ((ii..ee..,,  
llaarrggee  ffllaatt  llooccaattiioonn  nneeaarr  sseeaa--lleevveell,,  wwiitthh  cclloossee,,  ddeeeepp  oocceeaann  wwaatteerr  ssoouurrccee))..  SSuucchh  llaanndd,,  nneeaarr  tthhee  nneecceessssaarryy  sseerrvviicceess  aanndd  
ssuuppppoorrttiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  mmaayy  bbee  ooff  lliimmiitteedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  oorr  pprroohhiibbiittiivveellyy  eexxppeennssiivvee  iinn  tthhee  pprroovviinnccee..  TThhee  ppootteennttiiaall  
ffoorr  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss,,  ggiivveenn  tthhee  iinndduussttrriiaall  aanndd  llaarrggee--ssccaallee  nnaattuurree  ooff  ssuucchh  aann  ooppeerraattiioonn,,  ccaann  
bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ssiiggnniiffiiccaanntt..  
BBaabbttiiee  SShhaaww  &&  MMoorrttoonn  ((11998888))  ccoommppaarreedd  sseeaa  ccaaggee  aanndd  llaanndd--bbaasseedd  ssyysstteemmss  ffoorr  tthhee  ggrrooww--oouutt  ooff  mmaarrkkeett  AAttllaannttiicc  
ssaallmmoonn..  TThheeyy  ooffffeerreedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaddvviiccee::  ““IInn  tthhee  ppaasstt  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  mmuucchh  iillll  iinnffoorrmmeedd  ttaallkk  aanndd  mmaannyy  uunnwwiissee  
pprrooppoossaallss  hhaavvee  bbeeeenn  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  tthhee  oonnggrroowwiinngg  ooff  ssaallmmoonniiddss  iinn  ppuummppeedd  aasshhoorree  llaanndd  bbaasseedd  ttaannkkss..  UUnnrreeaalliissttiicc  
ssttoocckkiinngg  ddeennssiittiieess,,  llooww  qquuaannttiittiieess  ooff  wwaatteerr,,  aanndd  eeaassyy  hhaannddlliinngg  ooff  tthhee  ffiisshh  hhaavvee  bbeeeenn  aassssuummeedd..  WWhhiillee  wwee  ddoo  nnoott  
wwiisshh  ttoo  ddiissccoouurraaggee  iinnnnoovvaattiioonn,,  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieennccee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  oonnggrroowwiinngg  tteecchhnniiqquueess  tteenndd  ttoo  
bbee  mmoorree  eevvoolluuttiioonnaarryy  aanndd  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  llaarrggee  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  nneecceessssaarryy  aanndd  tthhee  eelleemmeenntt  ooff  rriisskk,,  iitt  iiss  uunnwwiissee  ttoo  
aassssuummee  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  eellsseewwhheerree..””  
AAllmmoosstt  tteenn  yyeeaarrss  hhaavvee  ppaasssseedd  ssiinnccee  tthheeiirr  rreeppoorrtt,,  yyeett  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  eexxppeerriieennccee  wwoorrllddwwiiddee  ssttiillll  
ssuuppppoorrttss  tthhiiss  vviieeww..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  rreellaatteedd  ttoo  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iiss  iinnccrreemmeennttaall,,  bbuuiillddiinngg  oonn  
pprreevviioouuss  ccoommppoonneennttss..  AA  bbiioollooggiiccaallllyy  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  ssuucccceessssffuull  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  
ssuuiittee  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  bbee  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  aanndd  aapppplliieedd  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  ccoonntteexxtt..  TThhiiss  iiss  nnoott  yyeett  aacchhiieevvaabbllee..  LLaanndd--
bbaasseedd  ssaallmmoonniidd  ggrrooww--oouutt  ffaacciilliittiieess  aarree  bbyy  nnoo  mmeeaannss  aa  ddeemmoonnssttrraatteedd  ccuurrrreenntt  vviiaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee..  
TTaabbllee  22..  CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  eemmeerrggiinngg  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  ssaallttwwaatteerr  ssaallmmoonn  ggrrooww--oouutt,,  eemmpphhaassiizziinngg  
pprriimmaarryy  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooffffeerreedd  bbyy  eemmppllooyyiinngg  eeaacchh  rreessppeeccttiivvee  tteecchhnnoollooggyy  ttyyppee..  
  
SSyysstteemm  TTyyppee  AAddvvaannttaaggeess  DDiissaaddvvaannttaaggeess  
EExxppoosseedd  OOffffsshhoorree  OOppeenn    ••  pprroovveenn  ccoommmmeerrcciiaall  vviiaabbiilliittyy  ••  cchhaannggeess  rreeqquuiirreedd  iinn  ffaarrmmiinngg  MMaarriinnee  SSyysstteemmss  ••  
aavvooiiddss//rreedduucceess  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess        mmeetthhooddoollooggiieess        aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  nneeaarr--sshhoorree  ccooaasstt    ••  iinnvveessttmmeenntt  iinn  
nneeww  eennggiinneeeerriinngg  aanndd        ((ee..gg..,,  bbeenntthhiicc  ssmmootthheerriinngg,,  ppootteennttiiaall          nneeww  ccaappiittaall        nnuuttrriieenntt  llooaaddiinngg  ooff  iinnsshhoorree  wwaatteerrss,,    ••  
cchhaannggeess  rreeqquuiirreedd  iinn  iinndduussttrryy        pprreeddaattoorr  iinntteerraaccttiioonnss))        ccoorrppoorraattee  ffooccuuss  ••  lleessss  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  ccoommppeettiinngg  
ccooaassttaall    ••  ppootteennttiiaall  ffoorr  nnaavviiggaattiioonnaall  ccoonnfflliicctt        rreessoouurrccee  uusseerrss  ••  uunncceerrttaaiinn  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliiccyy  aanndd
  ••  ppootteennttiiaall  ffoorr  mmaannyy  nneeww  ssiitteess  ttoo          rreegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeenntt        bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  
tthhee  iinndduussttrryy  ••  ppoossssiibbllee  rreeddiirreeccttiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc    ••  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  rreeaarriinngg  eennvviirroonnmmeenntt          bbeenneeffiittss  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pprroocceessssiinngg        lleeaaddiinngg  ttoo  aa  ppootteennttiiaallllyy  hheeaalltthhiieerr,,          aanndd  sseerrvviicceess        hhiigghheerr  qquuaalliittyy  pprroodduucctt  
CClloosseedd  CCiirrccuullaattiinngg  MMaarriinnee  SSyysstteemmss  ••  hhiigghhllyy  ccoonnttrroolllleedd,,  mmoorree  ooppttiimmaall    ••  eeccoonnoommiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall  vviiaabbiilliittyy        rreeaarriinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  
ccuullttuurreedd  ffiisshh        uunnpprroovveedd  ••  wwiitthh  ssoolliidd  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd    ••  ccoonnttiinnuuiinngg  ccoommppeettiittiioonn  
ffoorr  ssppaaccee        ttrreeaattmmeenntt,,  ssoommee  ccooaassttaall  eennvviirroonnmmeennttaall        wwiitthh  ootthheerr  ccooaassttaall  rreessoouurrccee  uusseerrss        iissssuueess  aaddddrreesssseedd  ••  
ffllooww--tthhrroouugghh  nnaattuurree  ooff  ddeessiiggnn  ••  ddeeccrreeaasseedd  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh          ((hhiigghh  vvoolluummee  iinnttaakkee  wwiitthh  uunnttrreeaattaabbllee          pprreeddaattoorrss  
aanndd  lleevveell  ooff  eessccaappeess          eefffflluueenntt))  ddooeess  nnoott  eelliimmiinnaattee  mmaannyy            eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonncceerrnnss    ••  iinnvveessttmmeennttss  iinn  
mmoorree  eexxppeennssiivvee            ccaappiittaall  rreeqquuiirreedd  



LLaanndd--BBaasseedd  SSaallttwwaatteerr  SSyysstteemmss  ••  hhiigghhllyy  ccoonnttrroolllleedd,,  mmoorree  ooppttiimmaall    ••  ppoooorr  rreeccoorrdd  ooff  eeccoonnoommiicc  ssuucccceessss--          rreeaarriinngg  
eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ccuullttuurree  ffiisshh        ccoommmmeerrcciiaall  vviiaabbiilliittyy  ddoouubbttffuull  aatt  tthhiiss  ttiimmee  ••  wwiitthh  ttrreeaattmmeenntt  tteecchhnnoollooggyy,,    ••  eexxttrreemmeellyy  hhiigghh  ccaappiittaall  
aanndd  eenneerrggyy  ccoossttss        aavvooiiddaannccee  ooff  ppootteennttiiaall  ddeelleetteerriioouuss    ••  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ssoolliidd  wwaasstteess  aanndd  wwaassttee        iimmppaaccttss  oonn  
tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt          wwaatteerr  ddiiffffiiccuulltt,,  aalltthhoouugghh  tteecchhnnoollooggyy        aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  wwaassttee  ddiisscchhaarrggeess        iiss  eemmeerrggiinngg
  ••  eeaassiieerr,,  ssaaffeerr  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ••  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ••  lliimmiittss  oorr  
eelliimmiinnaatteess  eessccaappeess  aanndd          wwaatteerr  iinnttaakkee  aanndd  eefffflluueenntt  ssttiillll  eevviiddeenntt        iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  pprreeddaattoorrss        wwiitthhoouutt  rreecciirrccuullaattiioonn//  
ttrreeaattmmeenntt    ••  hhiigghhllyy  rreessttrriiccttiivvee  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss--            
pprroovviinncciiaall  aavvaaiillaabbiilliittyy  uunnkknnoowwnn    ••  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  uuppllaanndd  pprrooppeerrttyy  uusseerrss            
eexxppeecctteedd  



CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
AAnnyy  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  tteecchhnnoollooggyy  oorr  eemmppllooyyeedd  mmeetthhooddoollooggyy  mmuusstt  bbee  ccaappaabbllee  ooff  pprroodduucciinngg  pprroodduucctt  aatt  aa  
ccoommppeettiittiivvee  pprriiccee..  AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprroodduucceerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  nniicchhee  bbaasseedd  oonn  eemmppllooyyiinngg  ddeessiirreedd  
tteecchhnnoollooggiieess  oorr  ccuullttuurriinngg  nneeww  ssppeecciieess  ttoo  ccoommmmaanndd  aa  hhiigghheerr  pprriiccee  ffoorr  aa  sshhoorrtt  ttiimmee,,  eexxppeerriieennccee  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  tthheeyy  
iinneevviittaabbllyy  mmuusstt  ccoommppeettee  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  ((FFoorrsstteerr,,  11999966))..  SSaallmmoonn,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  iitt  iiss  pprroodduucceedd,,  mmuusstt  
ccoommppeettee  oonn  ssttoorree  sshheellvveess  wwiitthh  aallll  ssaallmmoonn  wwhheetthheerr  iitt  iiss  ccaauugghhtt  ffrroomm  tthhee  wwiilldd  oorr  ffaarrmmeedd..  IItt  mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  
ccrreeaattee  aann  ‘‘oorrggaanniicc’’  oorr  ‘‘eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy’’  mmaarrkkeett  nniicchhee  ccoommmmaannddiinngg  aa  hhiigghheerr  pprroodduucctt  pprriiccee  ((aass  hhaass  bbeeeenn  
ssuucccceessssffuull  iinn  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorrss)),,  bbuutt  tthhee  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  aavvaaiillaabbllee  aanndd  wwhhaatteevveerr  
‘‘oorrggaanniicc’’  oorr  ‘‘eennvviirroonnmmeennttaall’’  ssttaannddaarrddss  wwoouulldd  bbee  mmeett  aarree  ccuurrrreennttllyy  ttoooo  tteennuuoouuss  oorr  ttoooo  iillll--ddeeffiinneedd  ttoo  bbee  eexxppllooiitteedd..  
SSuucchh  aa  mmaarrkkeett  ssttrraatteeggyy  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  bbeeccoommee  ppoossssiibbllee  aanndd  bbeenneeffiicciiaall  iinn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree..  
WWhheenn  eexxaammiinniinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  aanndd  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  oonnee  mmuusstt  
aallssoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  aaddaapptt  tthhee  ccuullttuurree  mmeetthhoodd  ttoo  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss..  TThhee  ppaarrttiiccuullaarr  eennvviirroonnmmeennttaall,,  ssoocciiaall  aanndd  
eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aa  jjuurriissddiiccttiioonn  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwhheenn  aasssseessssiinngg  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  aa  tteecchhnnoollooggyy..  IItt  iiss  
uunnwwiissee  ttoo  aacccceepptt  tthhee  ffeeaassiibbllee  aapppplliiccaattiioonn  iinn  BB..CC..  ooff  aa  tteecchhnnoollooggyy  oorr  ccuullttuurree  mmeetthhoodd  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  iitt  iiss  uusseedd  
eellsseewwhheerree..  TThhee  ttrraannssffeerr  ooff  tteecchhnnoollooggyy  iiss  aa  ccoommpplleexx  pprroocceessss  aanndd  mmaayy  iinnvvoollvvee  bbrriinnggiinngg  ttooggeetthheerr  aa  rreeqquuiirreedd  sseett  ooff  
tteecchhnniiccaall,,  bbiioopphhyyssiiccaall,,  eeccoonnoommiicc,,  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ppaarraammeetteerrss  wwhhiicchh  wwiillll  mmaakkee  tthhee  mmeetthhoodd  vviiaabbllee  ((RRoosseenntthhaall  eett  
aall..,,  11999955))..  SSoocciiaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  vvaalluueess  aarree  aallssoo  ppaarraammoouunntt  ttoo  ccoonnssiiddeerr..  
IItt  iiss  aallssoo  uunnwwiissee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aaddvvaanncceess  iinn  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  ssaallmmoonn  aaqquuaaccuullttuurree  iinn  iissoollaattiioonn  ffrroomm  tteecchhnniiccaall  cchhaannggeess  oorr  
ddeemmaannddss  iinn  ootthheerr  aarreeaass  ooff  ccuullttuurree  oorr  mmaarriinnee  uussee..  SSaallmmoonn  ffaarrmmeerrss  ddoo  nnoott  ooppeerraattee  iinn  iissoollaattiioonn  ffrroomm  ootthheerr  uusseerrss  ooff  
tthhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  oorr  ootthheerr  iinndduussttrriieess..  TThhee  eemmppllooyyeedd  tteecchhnnoollooggyy  sshhoouulldd  bbee  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  ootthheerr  aaccttiivviittiieess,,  
yyeett  aaffffoorrddeedd  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  aa  ffaaiirr  aacccceessss  ttoo  tthhee  rreessoouurrccee  ffoorr  tthhee  ffaarrmmeerr..  IInn  ssoommee  iinnssttaanncceess,,  aaddvvaanncceess  iinn  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  cchhaannggeess  ttoo  mmeetthhooddoollooggiieess  ccaann  ooppeenn  uupp  nneeww  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  tthhee  ffiisshh  ffaarrmmeerr  tthhaatt  aarree  oouuttssiiddee  ooff  
wwhhaatt  wwoouulldd  ttrraaddiittiioonnaallllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  tthheeiirr  nnoorrmmaall  pprraaccttiiccee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  rreecceenntt  wwoorrkk  eexxpplloorreess  tthhee  ppoossssiibbllee  ccoo--
ccuullttuurree  ooff  ssaallmmoonn,,  sseeaawweeeedd,,  aanndd  bblluuee  mmuusssseell  uussiinngg  cclloosseedd  cciirrccuullaattiinngg  mmaarriinnee  ssyysstteemmss  ((BBooddvviinn  eett  aall..,,  11999966))  aanndd  
ssaallmmoonn  iinn  llaanndd--bbaasseedd  ttaannkkss  wwiitthh  sseeaawweeeedd  aass  aa  bbiiooffiilltteerr  ((BBuusscchhmmaannnn  eett  aall..,,  11999966))..  TThhee  pprrooppoossaallss  aarree  cceenntteerreedd  
aarroouunndd  tthhee  uussee  ooff  ssaallmmoonn  ffaarrmm  wwaassttee  wwaatteerr  bbyy  sseeaawweeeeddss  aanndd  ffiilltteerriinngg  iinnvveerrtteebbrraatteess..  HHoowweevveerr,,  ssuucchh  iinntteeggrraatteedd  
ccuullttuurree  mmuusstt  bbee  sshhoowwnn  ttoo  bbee  tteecchhnniiccaall  aanndd  bbiioollooggiiccaallllyy  ffeeaassiibbllee,,  aanndd  pprroovviiddee  aann  iinncceennttiivvee  ffoorr  tthhee  ssaallmmoonn  ffaarrmmeerr  
((ee..gg..,,  aaddddiittiioonnaall  iinnccoommee  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  ooff  tthhee  iinnvveerrtteebbrraatteess  oorr  sseeaawweeeedd;;  BBuusscchhmmaannnn,,  11999966))..  TThhiiss  
wwoorrkk  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  aann  eeaarrllyy  ssttaaggee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt..  
TThhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  aaqquuaaccuullttuurree  iinndduussttrryy  mmaayy  mmeeaann  tthhaatt  wwee  rree--eevvaalluuaattee  tthhee  
pphhiilloossoopphhyy  ooff  ““mmiinniimmiizziinngg  iinniittiiaall  iinnvveessttmmeennttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  sshhoorrtteenn  oorr  mmaaxxiimmiizzee  ppaayyooffff  sscchheemmeess””  ((RRoosseenntthhaall,,  
11999955))..  IIff  iitt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  uussee  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  pprroodduuccttiioonn  
ssttrraatteeggiieess  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  pprroovviinnccee,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  
aarrrraannggeemmeennttss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aallllooww  ffoorr  tthhee  hheeaavvyy  iinniittiiaall  ccoossttss  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  rreeqquuiirriinngg  tthhaatt  tthhee  
iinndduussttrryy  mmoovvee  ttoo  llaanndd--bbaasseedd  pprroodduuccttiioonn  wwoouulldd  nnoott  bbee  eeccoonnoommiiccaallllyy  ffeeaassiibbllee,,  aass  wweellll  aass  hhaavvee  ssoommee  rreemmaaiinniinngg  
tteecchhnniiccaall  qquueessttiioonnss  aanndd  sseevveerree  ssiittiinngg  ccoonnssttrraaiinnttss,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreevviieeww  aanndd  aannaallyysseess  pprreesseenntteedd..  HHoowweevveerr,,  iiff  aann  
aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn  wwaass  ffoouunndd  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiittaabbllee,,  aa  llaanndd--bbaasseedd  ffaacciilliittyy  ccoouulldd  bbee  ssuucccceessssffuull  iinn  tthhiiss  
pprroovviinnccee  iiff  tthhee  iinniittiiaall  hheeaavvyy  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  wwaass  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduucceedd  oorr  ssuubbssiiddiizzeedd..  
IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  nnoott  ttoo  aasssseessss  tthhee  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  aaqquuaaccuullttuurree  ssoolleellyy  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  
ooff  ccuurrrreenntt  mmeetthhooddss  ((ee..gg..,,  ffiisshh  ttrraannssffeerr,,  ffeeeeddiinngg  nneett  cclleeaanniinngg,,  mmoorrtt  rreemmoovvaall,,  hhaarrvveessttiinngg))..  IItt  iiss  nnoott  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  
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WWiilllliinnsskkyy,,  MMiicchhaaeell  DD..  aanndd  JJoohhnn  EE..  HHuugguueenniinn  ((11999966))..  CCoonncceeppttuuaall,,  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  
ssuubbmmeerrssiibbllee  ccaaggee  ssyysstteemmss..  IInn::  MMaarriiee  PPoollkk  ((eedd..)),,  OOppeenn  OOcceeaann  AAqquuaaccuullttuurree..  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  
CCoonnffeerreennccee,,  PPoorrttllaanndd,,  MMaaiinnee,,  MMaayy88--1100,,  11999966..  PPoorrttllaanndd,,  MMaaiinnee::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  HHaammppsshhiirree  aanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  
MMaaiinnee  SSeeaa  GGrraanntt  CCoolllleeggee  PPrrooggrraamm..  pppp..4411--9922..  

















AANNNNEEXX  AA::    IInnddiivviidduuaallss  CCoonnttaacctteedd  
IInnddiivviidduuaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  LLooccaattiioonn  
KKeeiitthh  AAggnneeww  AAqquuaa  SSccootttt  MMaarrkkeettiinngg  LLttdd..  SSccoottllaanndd  
BBeerrnniiee  BBeennnneetttt  TTaarrggeett  MMaarriinnee  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  
CCllaayyttoonn  BBrreennttoonn  FFuuttuurree  SSEEAA  FFaarrmmss  IInncc..  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  
LLeeoonniidd  BBuuggrroovv  SSAADDCCOO--SSHHEELLFF  LLttdd..  RRuussssiiaa  
WWiilllliiaamm  CCrrooww  SSccoottttiisshh  SSaallmmoonn  GGrroowweerrss  AAssssoocciiaattiioonn  SSccoottllaanndd  
AAlliiccee  EErriikksseenn  OOcceeaann  SSppaarr  TTeecchhnnoollooggiieess  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  
BBiillll  EEvvaannss  MMaarriiccuullttuurree  SSyysstteemmss  IInncc..  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  
DDoonn  FFuurrnneellll  MMaallaassppiinnaa  CCoolllleeggee  aanndd  ddeessiiggnn  bbiioollooggiisstt  ffoorr  ffoorrmmeerr  HHaaggeennssbbuurrgg  FFaacciilliittyy  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  
LLaanngglleeyy  GGaaccee  OOcceeaann  SSppaarr  TTeecchhnnoollooggiieess  LLttdd..  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  
WWeerrnneerr  GGaauuss  MMEEGGAA  FFIISSCCHH  GGeerrmmaannyy  
WWaarrdd  GGrriiffffooeenn  WWeesstt  CCooaasstt  FFiisshhccuullttuurree  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  

JJoorrggiinn  GGuunnnnaarrssssoonn  AAkkvvaa--TTrraaddee  LLttdd..  NNoorrwwaayy  
CChhrriiss  HHeemmpplleemmaann  OOtttteerrffeerrrryy  LLttdd..  SSccoottllaanndd  
LLaarrss  HHeennrriikkssssoonn  NNoorrddiittrraaddee  LLttdd..  OOnnttaarriioo  
JJoonnaass  JJoonnaassssoonn  IIcceellaanndd  FFiisshh  FFaarrmmeerrss  aanndd  SSeeaa  RRaannggeerrss  AAssssoocciiaattiioonn  IIcceellaanndd  
GGaarryy  LLoovveerriicchh  OOcceeaann  SSppaarr  TTeecchhnnoollooggiieess  LLttdd..  WWaasshhiinnggttoonn  SSttaattee  
DDaavvee  MMaalllliinnssoonn  DDuunnlloopp  AAqquuaaccuullttuurree  EEnnggllaanndd  
BBiillll  MMiilllleerr  LLaannddccaattcchh  LLttdd..  SSccoottllaanndd  
MMiikkee  MMuullhhoollllaanndd  AAqquuaaSSuurree  SSyysstteemmss  LLiimmiitteedd  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  
OOmmnnoo  OOssnnrrnndd  NNoorrwweeggiiaann  DDiirreeccttoorryy  ooff  FFiisshheerryy  NNoorrwwaayy  
MMaarrttiinn  WWaatteerrhhoouussee  LLaannddccaattcchh  LLttdd..  SSccoottllaanndd  
GGrraahhaamm  WWiillllaabbyy  IInntteennssiivvee  AAqquuaaccuullttuurree  TTeecchhnnoollooggyy  LLttdd..  SSccoottllaanndd  

BBoobb  WWBoBoobBAqqv
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AANNNNEEXX  BB::  TTAARRGGEETT  QQUUEESSTTIIOONNSS  FFOORR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  lliissttiinngg  ooff  tthhee  ttaarrggeett  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  wweerree  ffoorrmmuullaatteedd  aatt  tthhee  iinniittiiaattiioonn  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoolllleeccttiioonn  ssttaaggee  ffoorr  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  sseettttiinngg  ‘‘ttaarrggeett  qquueessttiioonnss’’  wwaass  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  
oobbjjeeccttiivveess  aass  pprreevviioouussllyy  oouuttlliinneedd  wweerree  aacchhiieevveedd..  NNoott  aallll  qquueessttiioonnss  wweerree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  tteecchhnnoollooggiieess..  AAnnsswweerrss  ttoo  
aallll  tthhee  qquueessttiioonnss  ffoorr  eeaacchh  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggyy  wweerree  ssoouugghhtt,,  bbuutt  nnoott  aallwwaayyss  ffoouunndd..  AAnnsswweerrss  wweerree  aatt  ttiimmeess  
ssppeecciiffiicc  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittiinngg  cciirrccuummssttaanncceess,,  aanndd  tthhuuss  ggeenneerraalliizzaattiioonnss  nnoott  aallwwaayyss  ppoossssiibbllee..  NNoonneetthheelleessss,,  tthhee  
qquueessttiioonnss  pprroovviiddeedd  aa  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  wwoorrkkaabbllee  ffrraammeewwoorrkk  ffrroomm  wwhhiicchh  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  iissssuueess..  
BBooxx  bb..11..  TTaarrggeett  qquueessttiioonnss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleeccttiioonn..  
  
11..  IIss  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  ssaallttwwaatteerr  ggrrooww--oouutt??DDeessccrriibbee  tthhee  ggeenneerraall  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  iittss  uussee..  
22..  WWhhaatt  iiss  tthhee  iinntteenntt  ooff  ddeevveellooppiinngg  aanndd//oorr  uussiinngg  tthhiiss  ssyysstteemm  aanndd  wwhhaatt  bbeenneeffiittss  ddooeess  iitt  rreepprreesseenntt  oovveerr  ttrraaddiittiioonnaall  

mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  uussee??  
33..  WWhhaatt  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  wwhhaatt  aarree  tthhee  ffuuttuurree  pprroossppeeccttss  ((ii..ee..,,  tteecchhnniiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  

ffeeaassiibbiilliittyy))??HHooww  mmaannyy  ffaacciilliittiieess  aarree  ooppeerraattiinngg??AArree  tthheeyy  ooppeerraattiinngg  aass  rreesseeaarrcchh  ffaacciilliittiieess  oorr  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  
ppuurrppoosseess??CCoouulldd//ddooeess  tthhee  ffaacciilliittyy  ooppeerraattee  pprrooffiittaabbllyy  aanndd  hhooww  ddooeess  tthhiiss  rreellaattee  ttoo  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttiioonn  ((ee..gg..,,  $$//kkgg  
ffiisshh  pprroodduucceedd))  oorr  iinnvveennttoorryy  lloosssseess  ((ee..gg..,,  ssuurrvviivvaabbiilliittyy  ooff  ffiisshh))  oovveerr  ttrraaddiittiioonnaall  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  uussee??WWhhaatt  iiss  tthhee  
mmaaxxiimmuumm  ssttoocckkiinngg  ddeennssiittyy  wwiitthh  tthhiiss  ssyysstteemm??WWhhaatt  aarree  tthhee  ssttaarrtt--uupp  ccaappiittaall  rreeqquuiirreemmeennttss??  

44..  WWhhaatt  aarree  tthhee  oovveerraallll  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ttrraaddiittiioonnaall  mmaarriinnee  nneett--ccaaggee  uussee??DDeessccrriibbee  tthhee  
wwaatteerr  ffllooww  aanndd  ttrreeaattmmeenntt..IIss  wwaatteerr  ffllooww  rreecciirrccuullaattiinngg  aanndd//oorr  ffllooww  tthhrroouugghh??HHooww  aarree  nniittrrooggeennoouuss  wwaasstteess  ttrreeaatteedd  
((ee..gg..,,  bbiiooffiilltteerrss))??HHooww  iiss  ddiissiinnffeeccttiioonn  aacchhiieevveedd  ((ee..gg..,,  UUVV//oozzoonnaattiioonn))??IIss  ooxxyyggeennaattiioonn  uusseedd??    LLeevveell??HHooww  aarree  
ssoolliidd  wwaasstteess  hhaannddlleedd??WWhhaatt  aarree  tthhee  eenneerrggyy//eelleeccttrriicciittyy  rreeqquuiirreemmeennttss??  

55..  WWhhaatt  aarree  tthhee  ssppeecciiffiicc  ssiittiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss??  
66..  DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  ffoorr  ssyysstteemm  ffaaiilluurree??  
77..  DDoo  yyoouu  kknnooww  ooff  ootthheerr  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd??  
88..  GGeenneerraall  ccoommmmeennttss??  

  



AANNNNEEXX  CC::      
PPrreelliimmiinnaarryy  PPrroocceessss  DDeessiiggnn  aanndd  CCoosstt  EEssttiimmaattee  ffoorr  aa  LLaanndd  BBaasseedd  SSaallmmoonniidd  

RReeaarriinngg  FFaacciilliittyy  LLooccaatteedd  iinn  CCooaassttaall  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  
  


