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FORORD  
 
 
Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim (reg.nr. M/A 0005) søker om utvidelse av konsesjonen fra 
2,5 til 7,5 millioner sjødyktig settefisk i et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg på 
Nordheim i Aure kommune. Rådgivende Biologer AS har tidligere gjort en fysisk og kjemisk 
beskrivelse av vannkilden Sagvikvatnet (Johnsen 1998) samt utført en konsekvensvurdering av 
omsøkt regulering av Sagvikvatnet og Hållåelva, med enkel resipientvurdering av Imarsundet i 
forbindelse med utvidelsessøknaden til 2,5 mill stk settefisk (Johnsen m. fl. 2001). 
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en utvidelsessøknad. 
Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for å vurdere utslippsløyve etter Forurensningsloven og for 
den samlete konsesjonsramme etter Akvakulturloven. Det er i dokumentasjonen inkludert en 
konsekvensutredning av de omsøkte forhold. Det er foretatt en enkel synfaring i området 7. oktober 
2008, mens det meste er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Marine Harvest 
Norway AS avd. Nordheim. 
  
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved Nils Ole Klevjer og Ørjan Tveiten 
for oppdraget. 
 

 Bergen, 26. november 2008 
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Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim (reg.nr. M/T 0005) søker om utvidelse av konsesjonen fra 
2,5 til 7,5 millioner sjødyktig settefisk for anlegget på lokalitet Nordheim/Sagvikvatnet (lok. nr. 
12474) i Aure kommune. Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for 
konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven.  
 
Produksjonen vil bestå av 2,5 millioner 80 grams tidlig høstsmolt, 2,5 millioner 80 grams høstsmolt og 
2,5 millioner 125 grams ettårssmolt, tilsammen 712,5 tonn levert fisk. Det er regnet et svinn på 
omtrent 32 % underveis i produksjonen, som utgjør omtrent 27,5 tonn. Med en antatt fôrfaktor på 1,2 
over hele produksjonen, vil det medgå i underkant av 900 tonn fôr årlig. 
 
Anlegget henter vann fra Sagvikvatnet som er 0,67 km² stort, og med et nedbørfelt på 2,5 km². 
Utløpselven fra Sagvikvatnet er regulert med en demning i utløpet. For å sikre nok vann overfører 
anlegget vann fra nabovassdraget Hållåelven, som har et nedbørfelt på 1,65 km², til Sagvikvatnet, 
Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE fra 23. april 2007 der det foreligger tillatelse til overføring 
av inntil 15 m³/min fra Hållåelven til Sagvikvatnet samt et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 
m³/min fra Sagvikvatnet, med et maksimalt uttak på inntil 12 m³/min. Anlegget er pålagt en 
minstevannføring i Hållåelven på 3 l/s. Anlegget har også løyve til å regulere Sagvikvatnet 2,1 m 
mellom kote 10,3 (HRV) og 8,2 (LRV) moh. Det er satt opp målestav i Sagvikvatnet. I perioden 25.4 
– 25.6 skal vannstanden holdes mest mulig stabil nær HRV. 
 
I forbindelse med denne søknaden om utvidelse av konsesjonsrammen fra 2,5 mill til 7,5 mill sjøklar 
smolt, er det en forutsetning at uttaket av ferskvann skal skje innenfor vilkårene i gjeldende NVE 
konsesjon. Denne søknaden trenger derfor ikke noen ny søknadsrunde hos NVE. Produksjonsøkningen 
vil skje gjennom bygging av et resirkuleringsanlegg, som maksimalt vil ha et ferskvannsforbruk på 
500 l/min. Det legges også opp til en økning i bruken av sjøvann for å ha nok vann til den omsøkte 
produksjonen. I tillegg vil alle produksjonskarene ute bli etablert med oksygenering og karluftere. 
 
Avløpsvannet fra anlegget slippes urenset ut i sjø i Imarsundet på rundt 25 meters dyp. Tidligere 
undersøkelser har vist tilfredsstillende strøm- og vannutskiftingsforhold, og en grabbundersøkelse ved 
avløpene og et stykke utover i resipienten viste ingen akkumulering av organisk materiale eller synlig 
miljøpåvirkning. I forbindelse med utvidelsen søkes det om fortsatt urenset utslipp til sjø. Dette gjelder 
også for slammet fra resirkuleringsanlegget. 
 
Den omsøkte utvidelsen medfører ikke naturinngrep utover en allerede utført utvidelse av selve 
anleggsområdet for bygging av en ny karhall for resirkulering. Utvidelsen vil derfor ikke medføre 
endrede virkninger verken for vassdraget eller de omkringliggende andre brukerinteressene knyttet til 
biologisk mangfold, friluftsliv, vannforsyning, resipientforhold eller kulturminner. 
 
En utvidelse ved anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved trygging av 
arbeidsplassene, men særlig ved å sikre lokal smolt til Marine Harvest Norway AS sine anlegg i 
området.   
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MARINE HARVEST NORWAY AS AVD. NORDHEIM 
 
Settefiskanlegget ved Nordheim (reg. nr M/T 0005, lokalitetsnummer 12474 Sagvikvatnet) har hatt 
konsesjon siden 29. november 1982. Konsesjonsrammen har siden 3. april 2003 vært på 2,5 millioner 
sjødyktig settefisk, og en søker nå om utvidelse til 7,5 millioner sjødyktig settefisk. 
  
Anlegget 
 
Anlegget ligger ved Nordheim ut mot Imarsundet i Aure kommune (figur 1). Anlegget har et eldre 
klekkeri med startfôringsanlegg, og godt med karkapasitet ute. Anlegget planlegges utvidet i 
forbindelse med utvidelsen, med en økning i karkapasiteten, og en ny hall med klekkeri og 
resirkuleringsanlegg (jf. figur 3). Anlegget har tre stk inntak for vann fra Sagvikvatnet samt 
overføring av vann fra Hållåelven. Avløpsvannet slippes urenset ut i Imarsundet (jf. figur 2). Inntaks- 
og utslippsarrangementet skal ikke endres i forbindelse med denne søknaden. Endringen vil bestå i å 
øke produksjonskapasiteten internt på anlegget, mens uttaket av ferskvann skal holdes innenfor 
gjeldende NVE-konsesjon. Dette skal skje ved å bygge resirkuleringsanlegg samt å øke inntaket av 
sjøvann på uteavdelingen. 
 

 
Figur 1. Oversikt over Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim med beliggenhet ut mot 
Imarsundet. 
 
Anlegget har en rekke bygninger som huser anlegget sine ulike aktiviteter og funksjoner (jf. figur 3).   
Karkapasiteten for tilvekst på anlegget er fordelt på følgende kar, med et samlet volum på 5621 m³: 
• 15 stk 5 m kar i lysstyringshallen med vannhøyde 2,0 m og volum på 36,25 m3 = 589 m³ 
• 22 stk 8 m kar med vannhøyde 2,0 m og volum på 100 m3 = 2200 m³ 
• 3 stk 11 m kar med vannhøyde 2,5 m og volum på 237 m³ = 712 m³. 
• 4 stk 15 m kar med vannhøyde 3,0 m og volum på 530 m³ = 2120 m³. 
 
Anlegget har i tillegg en bygning som bl.a. huser et torskeanlegg (stamfisk og yngelanlegg) bestående 
av 4 stk 5 m kar med vannhøyde 2,5 m og volum på 49,3 m3 = 197,5 m³ (jf. figur 3). Anlegget er i 
drift, men driften vil trolig bli lagt om til smoltproduksjon dersom anlegget blir innvilget utvidelse av 
konsesjonen. 
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Figur 2. Oversikt 
over Nordheim 
med Marine 
Harvest Norway 
AS avd. 
Nordheim 
(dagens 
bygninger i rødt 
og blå utekar) 
liggende ut mot 
Imarsundet, med 
de tre inntakene i 
Sagvikvatnet, 
åtte inntak for 
sjøvann i 
Imarsundet samt 
fem avløps-
ledninger i sjø i 
Imarsundet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. 
Detaljoversikt 
over dagens 
uteavdeling 
bestående av 22 
stk 8 m kar, tre 
stk 11 m kar, fire 
stk 15 m kar, 
eksisterende 
bygninger samt 
planlagt ny 
karhall med 
resirkulerings- 
anlegg. 
Målestokk:  
Ca 1:1900  
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Figur 4. Her sees det eksisterende anlegget til venstre, mens den nye tomten er i ferd med å klargjøres 
for den nye karhallen med resirkuleringsanlegg.  
 

 
 
Figur 5. Plantegning av det nye resirkuleringsanlegget i 1. etasje i den nye karhallen.  
 
Anlegget planlegger et nytt resirkuleringsanlegg på den utskutte tomten bak det eksisterende anlegget 
med plass til nytt klekkeri med 9 klekkeskap for 650 l øyerogn (jf. figur 4 og 5). Vannforsyningen vil 
bestå av 98 % resirkulert vann og 2 % nytt vann. Produksjonsvannet blir partikkelrenset gjennom et 
mekanisk filter, ammonium blir avgiftet i et biofilter, vannet blir UV-behandlet for å fjerne bakterier 
og virus, luftet for for å fjerne karbondioksyd og til slutt tilsatt oksygen før det returneres til tankene. 
Mengden nytt vann er beregnet til 30 m³ pr time, og dagens vannforsyningskapasitet vil være 
tilstrekkelig. Karkapasiteten vil ved denne løsningen øke med 2250 m³.  
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Karkapasiteten for tilvekst på resirkuleringsanlegget er fordelt på følgende kar: 
• 10 stk 6 m kar (startfôring) med vannhøyde 1,8 m og volum på 50,0 m3 = 500 m³ 
• 10 stk 10 m kar (påvekst) med vannhøyde 2,2 m og volum på 175 m3 = 1750 m³ 
  
Med dette resirkuleringsanlegget vil karkapasiteten for påvekst på anlegget bli på totalt 7870 m³. Med 
en maksimalbelastning på 350 tonn i anlegget i august, vil gjennomsnittstettheten i karene ikke 
overstige 44 kg/m³. Tettheten i påvekst 1 resirkuleringsavdelingen og i påvekst 2 sjøvann/ferskvann 
uteavdelingen vil for hver enkelt gruppe ikke overstige henholdsvis 53 og 56 kg/m³.   
 
Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har tre ferskvannsinntak i innsjøen Sagvikvatnet (10 moh) (NVE nr 143.7Z), som er 0,67 
km² stort (jf. figur 6). Utløpselven fra Sagvikvatnet er regulert med en demning i utløpet. Tre 
vanninntak (3 stk 280 mm, 355 mm og 400 mm PEH ledninger) ligger på henholdsvis 2 m 12 m og 18 
m dyp for bl. a. å kunne dempe temperaturstigningen om sommeren. Ledningene ligger omtrent 30 m, 
120 m og 150 m inne i vannet (jf. figur 2). Vannet pumpes ned til anlegget siden innsjøen ligger så 
lavt. Det er vannmålere på alle inntaksledningene. Vannet føres i ledninger ned til anlegget via en 
nivåtank for vannbehandling og oksygenering før det fordeles utover anlegget. Anlegget logger all 
vannbruk (flow på alle internledningene). Uttaket ligger på rundt 10 m³/min om sommeren.   
 

 

 

 
Figur 6. Anlegget har tre vanninntak i Sagviksvatnet (øverst til venstre). Sagvikelven er oppdemmet 
(øverst til høyre) og vannet er regulert 2,1 m mellom kote 10,3 og 8,2 moh, og det er satt opp målestav 
i vannet (oppe til venstre). Vannet føres ned til en nivåtank for vannbehandling og tilsetting av oksygen 
(oppe til høyre) før det fordeles utover i anlegget. 
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Figur 7. Anlegget overfører vann fra nabovassdraget Hållåelven til Sagvikvatnet. Til venstre vises 
prinsippskisse for overføringen (fra Johnsen m. fl. 2001). Til høyre sees dalen der Hållåelven renner.  
 
 
For å sikre nok vann overfører anlegget vann fra nabovassdraget Hållåelven til Sagvikvatnet via to stk 
355 mm ledninger utstyrt med vannmålere. Vannet blir hentet fra kote 29,3, og føres via ledningene 
sjøveien til anlegget (jf. figur 7). Anlegget søkte NVE i 2001 om løyve til overføring av inntil 7 
m³/min fra Hållåelven til Sagvikvatnet samt et gjennomsnittlig årlig vannuttak fra Sagvikvatnet på 6 
m³/min. Anlegget fikk vassdragskonsesjon fra NVE den 27. mai 2002. Anlegget søkte NVE på nytt 
den 15. august 2006 om løyve til økt overføring av inntil 15 m³/min fra Hållåelven til Sagvikvatnet 
samt et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min fra Sagvikvatnet, med et maksimalt uttak på inntil 
12 m³/min. Anlegget fikk ny vassdragskonsesjon i samsvar med søknad fra NVE den 23. april 2007. 
Anlegget er pålagt en minstevannføring i Hållåelven på 3 l/s. Anlegget har og løyve til å regulere 
Sagvikvatnet 2,1 m mellom kote 10,3 (HRV) og 8,2 (LRV) moh. Det er satt opp målestav i 
Sagvikvatnet. I perioden 25.4 – 25.6 skal vannstanden holdes mest mulig stabil nær HRV. 
 
I forbindelse med denne søknaden om utvidelse av konsesjonsrammen fra 2,5 mill til 7,5 mill sjøklar 
smolt er det en forutsetning at uttaket av ferskvann skal skje innenfor vilkårene i gjeldende NVE 
konsesjon. Denne søknaden trenger derfor ikke noen ny søknadsrunde hos NVE. Produksjonsøkningen 
vil skje gjennom bygging av et resirkuleringsanlegg, som maksimalt vil ha et ferskvannsforbruk på 
500 l/min. Det legges også opp til en økning i bruken av sjøvann for å ha nok vann til den omsøkte 
produksjonen.  
 
Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler både til råvannet og ved diffusorer til de enkelte 
karene. En vil benytte opptil 200 % oksygentilsetting på inntaksvannet i hele produksjonssyklussen 
fram til smoltutsett. Det er investert i utstyr som sørger for oksygentilsetting i råvannet samt 
individuell oksygenstilsetting til hvert kar, der det er montert diffusorer for å sikre jevn og stabil 
oksygentilsetting. Her benyttes et system med datastyrte magnetventiler som gir automatisk tilførsel 
av oksygen. Magnetventilene åpner seg ved en nedre grense på 8 mg O2/l vann, og stenges ved en 
oksygenmetning på 10 mg O2/l vann.  
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Figur 8. Anlegget har inntak av 
sjøvann som gjennomgår 
rensing og UV-bestråling før 
det benyttes på anlegget. 
 
I tillegg er det montert karluftere på 5 m karene i lysstyringshallen. I forbindelse med utvidelsen vil 
det på samtlige utekar bli etablert system for intern sirkulasjon av vannet og utlufting av CO2. Dette 
systemet gir en vesentlig vannsparingseffekt samstidig som det gir fisken et stabilt og godt miljø ved 
lavt vannbruk. Dette systemet utgjør et nyttig beredskapstiltak for vannsparing i de periodene en har 
lav avrenning og tilførsler av vann til anlegget.  
 
Anlegget tar inn sjøvann via tre inntak på 50 m dyp (Φ= 500 mm, lengde: ca 250 m), to inntak på 15 
m dyp (Φ= 400 mm, lengde: ca 100 m) samt tre inntak på 5m dyp (Φ= 400 mm, lengde: ca 10 m) (jf. 
figur 2 og 8). Vannet filtreres gjennom en 90 µm filterduk (UNIK hjulfilter) og UV-behandles før det 
benyttes på anlegget, dvs i påvekstfasen. UV-anlegget har i dag en kapasitet på 55 m³/min. Det 
planlegges en økning av sjøvannspumpekapasiteten med 15 m³/min, og derved også en økning av UV-
anlegget til 70 m³/min. Sjøvann benyttes aktivt fra fisken er ca 40 gram, og innslaget øker gradvis til 
bortimot full sjøvannstilvenning fram mot levering. 
 
Privatrettslige forhold knyttet til vannuttaket 
 
Rundt Sagvikvannet er det tilnærmet fem like store grunneiere. Den 11. mai 2007 ble det inngått en 
reforhandlet avtale mellom Marine Harvest Norway AS og tre av grunneierne rundt Sagvikvatnet om 
oppdemming og regulering av Sagvikvatnet samt uttak av vann Avtale om disposisjonsrett for 
vannrettighetene til Hållåelven ble inngått mellom Stolt Sea Farm AS og Jarle Sagvik (eier av gnr. 36, 
bnr. 1) 20. juni 2002. Det ble også inngått avtale om oppføring av demning i Hållåelven og installasjon 
av rørledninger ned til sjøen til sjø mellom Stolt Sea Farm AS og to grunneiere 9. juli 2002. Anlegget 
har og avtale med eier av gnr. 35. bnr. 1 der demningen ved utløpet av Sagvikvatnet står. Anlegget og 
rørledninger opp til Sagvikvatnet ligger på selveiende grunn.  
 
Avløp til sjø 
 
Avløpsvannet slippes urenset ut i sjø i Imarsundet på ca 25 m dyp (jf. figur 2 og 9). Avløpsvannet 
ledes ut gjennom fem stk avløpsledninger. Ett utslipp består av seks ledninger på 100 meters lengde og 
dimensjon på 280 mm PEH buntet sammen i et batteri. Ett utslipp består av en ledning på 125 m 
lengde og dimensjon på 560 mm + 500 mm PEH. To utslipp er 125 m lange, med dimensjoner på 
henholdsvis 315 mm og 400 mm PEH. Ett utslipp er 80 m langt med en dimensjon på 710 mm PEH. 
Alle ledningene munner ut på rundt 25 meters dyp utenfor anlegget. (figur 9). 
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Figur 9. Bunntopografien i 
sjøområdet utenfor 
settefiskanlegget ved Nordheim. 
De fem avløpsledningene og de 
to inntaksledningene for 
sjøvann er plassert på kartet, 
sammen med 
prøvetakingsstedene 1-5 
benyttet ved befaringen 
27.august 2001 (fra Johnsen m. 
fl. 2001). 
 
I forbindelse med bygging av resirkuleringsanlegget vil slammet bli filtrert vekk via et mekanisk filter. 
Det planlegges å slippe slammet via avløpsnettet urenset i sjø.   
 
Planlagt produksjon 
 
Anlegget legger opp til å produsere følgende tre grupper med fisk   
• 2,5 mill stk tidlig høstsmolt, snittvekt 80 gram for levering i uke 32 (ca 10. august) 
• 2,5 mill stk høstsmolt, snittvekt 80 gram for levering i uke 43 (ca 25. oktober)    
• 2,5 mill stk ettårssmolt, snittvekt 125 gram for levering i uke 14 - 17 (april)  

 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: 3,7 millioner yngel klekkes og startfôres i 
januar (uke 3) vel åtte uker etter innlegging av øyerogn i oktober. Denne gruppen fôres fram til 2,5 
millioner 80 grams tidlig høstsmolt for salg i uke 32 (ca 10. august). 3,7 millioner yngel klekkes og 
startfôres tidlig i april (uke 14) vel åtte uker etter innlegging av øyerogn helt i slutten av januar. Denne 
gruppen fôres fram til 2,5 millioner 80 grams høstsmolt for salg i uke 43 (ca 15. oktober). 3,7 
millioner yngel klekkes og startfôres i juni (uke 24) vel åtte uker etter innlegging av øyerogn i april. 
Denne gruppen fôres fram til 2,5 millioner 125 grams ettårssmolt for salg i april (uke 14 - 17). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen være mest mulig strømlinjeformet i den forstand 
at det brukes totalt 40 uker på å få fram gruppe 1 og 2 fra rogninnlegg til smolten er ute av anlegget. 
Det samme gjelder også for gruppe tre (ettårssmolten) fram til den er ute av resirkuleringsanlegget. 
Hver gruppe oppholder seg i likt antall uker i hver avdeling på anlegget for på den måten å oppnå et 
effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, samt at all fisken er ute av en avdeling før neste 
gruppe kommer inn. På denne måten oppnås det et generasjonsskille mellom de ulike gruppene av 
fisk, samt at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet (jf. figur 10). Det eneste 
unntaket er ettårssmolten, som skal stå i uteanlegget fram til utgangen av april, men på denne tiden av 
året er det uansett ikke noen overlappende gruppe som skal stå i uteanlegget.  
 
Produksjonssyklusen for de ulike innleggene er som følger: Det legges inn øyerogn i klekkeriet med 
det første innlegget i uke 47. Den nyklekte yngelen flyttes over i startfôringshallen, dvs i 6 m karene i 
resirkuleringsanlegget tidlig i uke 4, samtidig som klekkeriet rengjøres og desinfiseres for et nytt 
rogninnlegg i uke 4. Etter startfôringen flyttes yngelen over i påvekst 1 avdelingen tidlig i uke 13, dvs 
i 10 m karene i resirkuleringsanlegget. I samme uke flyttes den nyklekte yngelen fra innlegg nr 2 til 
startfôringshallen, og det legges inn en gruppe nr 3 av øyerogn i klekkeriet (jf. figur 10). 
 
I uke 24 flyttes den første gruppen med fisk ut av resirkuleringshallen til påvekst 2 uteavdelingen. I 
samme uke flyttes den startfôrete yngelen fra  innlegg nr 2 til påvekst 1  avdelingen,  og  den  nyklekte  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1157 11

yngelen fra gruppe nr 3 til startfôringshallen.   
 
Sjøklar settefisk fra det første innlegget leveres fra 
anlegget innen utgangen av uke 33. I starten av uke 35 
flyttes gruppe nr 2 ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen. I samme uke flyttes den startfôrete yngelen 
fra innlegg nr 3 til påvekst 1 avdelingen. 
 
Sjøklar settefisk fra det andre innlegget leveres fra anlegget 
innen utgangen av uke 43. I starten av uke 45 flyttes 
gruppe nr 3 ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen. I uke 47 legges det inn et nytt parti øyerogn 
i klekkeriet. Sjøklar settefisk fra det tredje innlegget står i 
uteanlegget fram til utgangen av april og levers i perioden 
uke 14 – 17.  
 
Det skal benyttes resirkulering av ferskvann i i klekkeri- og 
startforingshallen samt i påvekst 1 avdelingen. Det skal 
benyttes en blanding av ferskvann og sjøvann i påvekst 2 
uteavdelingen. 
 
All fisk får 12/12 t lysstyring i påvekst 1 avdelingen i fem 
uker før overføring til påvekst 2 uteavdelingen. Ved 
overføring til påvekst 2 uteavdelingen blir all fisken 
tilhørende gruppe 1 og 2 vaksinert og satt på 24 t lys.  
 
Gruppe tre vaksineres i nov-des. Denne går på 25 promille 
sjø i perioden desember – mars, og går på rent sjøvann i 
april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på 
tre like innlegg av 3,8 mill stk øyerogn i klekkeriet. 
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Anlegge legger opp til følgende driftssyklus (jf. tabell 1 og figur 11): 
 
Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus etter utvidelsen av anlegget på Nordheim med overslag 
over fiskemengde ved utgangen av hver måned gjennom året av alle typer fisk, samt samlet mengde i 
anlegget. Gjennomsnittlig produksjonstemperatur for de ulike gruppene er angitt, og bruk av 
oppvarmet vann er vist med grå skravering.  
 

 Tidlig høstsmolt Høstsmolt Ettårssmolt Samlet i anlegg 
 temp antall snittvekt mengde
 oC 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

antall 
1000 

snittvekt
gram 

mengde
tonn 

antall 
1000 

snittvekt
gram 

mengde 
tonn 1000 gram tonn 

J 14/7* 3700 0,2 0,74    2515 90 226,0 6215 37 227,0 
F 14/6* 3610 1,1 4,0    2510 105 263,5 6120 44 267,5 
M 14/5* 3000 4,5 13,5 3700 0,2 0,74 2505 115 288,0 9205 33 302,3 
A 14/5* 2940 12 35,3 3610 0,7 2,53 2500 125 312,5 9050 39 350,3 
M 14 2660 30 79,8 3000 3,4 10,2    5660 16 90,0 
J 14 2515 44 110,7 2940 8 23,5 3700 0,4 1,48 9155 15 135,7 
J 14 2505 14 185,4 2660 21 55,9 3610 2 7,22 8775 28 248,5 
A 14 2500 80 200,0 2515 36 90,5 3000 6 18,0 8015 38 308,5 
S 14    2505 60 150,3 2940 16 47,0 5445 36 197,3 
O 13    2500 80 200,0 2660 35 93,1 5160 57 293,1 
N 9       2530 55 138,3 2530 55 138,3 
D 7       2520 75 187,9 2520 75 187,9 

* temperatur på ettårssmolten 
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 712,5 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 740 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 32 % svinn/utsortering fra 
startfôring og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. Dette tapet utgjør 
en samlet fiskemengde på 27,5 tonn for hele anlegget (fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil det 
medgå i underkant av 900 tonn fôr årlig. 
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på 350 tonn i april og 309 tonn den første uken i 
august. 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Måned

0

2

4

6

8

10

A
nt

al
l f

isk
 (m

ill
io

ne
r)

Antall fisk 

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

, ,
,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Måned

0

30

60

90

120

150

Sn
itt

ve
kt

 (g
ra

m
)

Snittvekt i anlegg

Tidlig høstsmolt Høstsmolt

Vårsmolt

 
 
 
 
 
Figur 11. Planlagt produksjon på 7,5 millioner 
smolt ved Marine Harvest Norway AS avd. 
Nordheim: Antall fisk (over), snittvekt på fisken i 
anlegget (søyler) og de enkelte gruppene (linjer) 
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Planlagt vannbruk i forhold til rammene i gjeldende NVE konsesjon. 
 
Den tilgjengelige mengden vann til settefiskproduksjon på anlegget er regulert gjennom vilkårene gitt 
i NVE konsesjonen av 23. april 2007, som tilsier et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min fra 
Sagvikvatnet, med et maksimalt uttak på inntil 12 m³/min. En forutsetning for denne søknaden er at 
bruken av ferskvann skal ligge innenfor gjeldende vilkår 
 
Dette tilsier at en som grunnlag for en søknad om en utvidet produksjon til 7,5 mill sjøklar smolt må 
legge opp til et forbruk av ferskvann som tilfredsstiller dette. 
 
En teoretisk utregning av vannbehovet for det planlagde anlegget der en bare forutsetter 200 % 
oksygenering av råvannet og benytter spesifikt vannbehov for de forskjellige størrelsene av fisk, tilsier 
at ferskvannsbehovet i perioden juli til november vil ligge godt over grensen for uttak av ferskvann, 
selv med resirkuleringsanlegget og en betydelig bruk av sjøvann. Vannforbruket i tabell 2 er derfor 
beregnet ut fra følgende forutsetninger. 
 
Spesifikt vannbehov for laks (l/min/kg fisk, jf. tabell 2) er hentet fra Gjedrem (1993), der vannbehovet 
er regnet ut fra at inntaksvannet holder en oksygenmetning på minst 95 %, og at utløpsvannet (uten 
oksygentilsetting) inneholder 7 mg O2 pr l vann. 7 mg O2 /l vatn er regnet som nedre grense der lavere 
oksygenmetning gir redusert tilvekst på settefisken. Ved beregningene for Marine Harvest Norway AS 
avd. Nordheim er nedre grense i karet satt til 8 mg O2 pr l vann, og spesifikt vannbehov i tabell 2 for 
hver enkelt gruppe fisk i resirkuleringsanlegget og karanlegget ute er regnet ut fra tilsvarende verdi og 
med 200 % oksygenmetning i råvannet aleine. Fiskens behov for ekstra oksygen utover dette må enten 
tilføres ved å gi fisken nok vann, eller spare på vannet og tilsette vannet ekstra oksygen. 
 
Tilsetting av oksygen gir en vannparingseffekt. Det finnes ulike måter å tilsette oksygen på, men de 
vanligste er tilsetting av oksygen til råvannet i tillegg til individuell oksygentilsetting til hvert kar. 
Basert på de ulike prinsippene for tilførsel av oksygen kan en oksygenere vannet som kommer inn til 
fisken i karet til 200 - 400 % metning. Det er mulig å dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til 
den ønskede overmetningen en ønsker på ha på anlegget. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er 
ønskelig at det i karet er noe særlig mer enn 150 % overmetning. Dette blir tilpasset ved den mengde 
oksygenovermettet vann som kommer inn i anlegget, slik at fisken forbruker oksygen av det vannet 
som kommer inn i anlegget. Etter at fisken flyttes fra resirkuleringsanlegget til uteavdelingen skal 
karlufterne sørge for at CO2 nivået i karene ikke overstiger 15 - 20 mg CO2/liter. Anlegget har planer 
om å installere dette systemet på alle utekarene. I vannberegningene i tabell 2 er det således lagt til 
grunn at man ved bruk av karluftere på alle utekarene i perioden juni til november kan redusere 
vannbehovet til under 0,1 l/kg fisk/min. I beregningene er vannbruken (ferskvann og sjøvann) på 
utekarene satt til 0,1 l/kg fisk/min. Det vises forøvrig til vedlegg om utvikling av vannbruk i 
settefisknæringen bakerst i dokumentasjonen. 
 
I vannberegningene er det tatt hensyn til at hver gruppe skal i resirkuleringsanlegget fra klekking og 
fram til overflytting til uteavdelingen i henhold til figur 10. For noen måneder (juni for gruppe 1, 
august for gruppe 2), vil den beregnete middelvannnbruken for hver gruppe da være utregnet ut i fra 
en periode i resirkuleringsanlegget og en periode i uteavdelingen. I tabell 2 er det også tatt hensyn til 
at den første gruppen av fisk er ute av anlegget rundt 10. august. Sjøvann benyttes aktivt i 
produksjonen når fisken kommer fra resirkuleringsanlegget til karanlegget (påvekst 2 
sjøvann/ferskvann) og fram til sjøklar smolt. 
 
En benytter lysregime for å få i gang smoltifiseringsprosessen på hver gruppe. I resirkuleringsanlegget 
starter en med 12/12 t lysstyring når fisken er rundt 18 gram. Etter fem uker flyttes fisken ut til 
karanlegget når den er 35 gram der den vaksineres og kjøres på 24 t lys i ni uker. Samtidig starter en 
innblanding av sjøvann til 10 ‰. Tilsettingen av sjøvann økes gradvis til 25 ‰ etter 6 uker fra fisken 
er ca 65 gram og fram til sjøklar 80 grams smolt.  
 
Litt forenklet regner man en gjennomsnittlig 15 ‰ innblanding på gruppene den første måneden og 25 
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‰ innblanding den siste måneden, som utgjør 43 og 71 % av vannforbruket. 
 
Det er ingen problem å forsere tilsettingen av sjøvann slik at fisken går på tilnærmet rent sjøvann de 
siste tre ukene av produksjonssyklusen før utsett, og dette er også lagt inn som en forutsetning i tabell 
2 de tre siste ukene for gruppe 1 tidlig høstsmolt og gruppe 2, høstsmolt. Den siste gruppe 3 
ettårssmolt går på lavere temperatur enn de to første gruppene, og her vil ferskvannsbehovet ikke 
overstige vilkårene i NVE konsesjonen selv uten bruk av karluftere og 100 % sjøvann de tre siste 
ukene før utsett. I april skal den sjøklare ettåringen uansett gå på rent sjøvann før utsett. 
 
I tabell 2 er det derfor tatt hensyn til at fisken som skal bli tidlig høstmolt og høstsmolt går på rent 
sjøvann de siste tre ukene før utsett, og at det benyttes karluftere i perioden juni – november på alle 
utekar der det benyttes en blanding av sjøvann og ferskvann. Det forutsettes også at ettåringen går på 
rent sjøvann i april. 
 
Tabell 2. Månedlig oversikt over spesifikt oksygenbehov for hver gruppe (mg O/kg), beregnet 
vannbehov basert på 200 % oksygenmetning (m³/min) og spesifikt vannbehov for hver gruppe 
(l/kg/min) samt samlet vannbehov og gjennomsnittlig spesifikt vannbehov i anlegget for en produksjon 
på 7,5 mill fisk basert på produksjonsplanen i tabell 1 og forutsetningene beskrevet i teksten ovenfor. 
 

Tidlig høstsmolt Høstsmolt Ettårssmolt Samlet i anlegget  
Mnd mg 

O/kg 
m³/min 
sjøv. 

m³/min 
ferskv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/min
sjøv. 

m³/min
ferskv.

l/kg/
min

mg 
O/kg

m³/min
sjøv. 

m³/min
ferskv.

l/kg/ 
min 

m³/min 
sjøv. 

m³/min
ferskv.

m³/min
totalt 

l/kg/
min

J 12,15  0,5*      2,12 20,2 8,3 0,13 20,2 8,8 29,0 0,03
F 10,1  0,5*       18,0 7,3 0,1 18,0 7,8 25,8 0,81
M 6,9  0,5*  12,15  0,5*   17,2 7,1 0,08 17,2 8,1 25,3 0,45
A 5,1  0,5*  10,1  0,5*   26,4  0,08 26,4 1,0 27,4 0,05
M 4,3  0,5*  8,08  0,5*       1,0 1,0 0,07
J 4,12 4,8 6,3 0,1 5,72  0,5*  10,1  0,5*  4,8 7,3 12,1 0,11
J 3,96 42,5 2,5 0,1 4,53  0,5*  9,17  0,5*  42,5 3,5 46,0 0,11
A 3,94 21,5  0,1 4,2 1,0 1,3 0,1 6,28  0,5*  22,5 1,8 24,3 0,11
S     4,01 6,5 8,5 0,1 4,77  0,5*  6,5 9,0 15,5 0,1
O     3,94 71,0  0,1 3,93  0,5*  71,0 0,5 71,5 0,1
N         2,69 5,9 7,9 0,1 5,9 7,9 13,8 0,19
D         2,13 18,1 7,4 0,14 18,1 7,4 25,5 0,14

* resirkulering 
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Figur 12. Til venstre. Beregnet vannbehov ved Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim etter 
utvidelse, basert på bruk av rent sjøvann de tre siste ukene for gruppe 1 og 2 og april for ettårssmolten 
samt bruk av karluftere på utekarene i perioden juni - november. Blå del av søyle er ferskvannsbehovet 
og grønn del av søyle er sjøvannsbehovet.  Til høyre: Månedlig vannbehov av ferskvann for 7,5 mill laks 
sett i forhold til gjeldende NVE- konsesjon for middel og maksimalt vannuttak. 
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Ved bruk av karluftere i perioden juni – november på fiskegrupper i utekarene som går på en blanding 
av sjøvann og ferskvann og bruk av sjøvann de tre siste ukene før utsett av gruppe 1 (tidlig høstsmolt) 
og gruppe 2 (høstsmolt) samt ettårssmolten i april, vil ferskvannforbruket om sommeren og høsten 
være så lavt at en bare unntaksvis bruker mer vann enn middel uttak på 8m³/min (jf. figur 12), og 
under disse forutsetningene vil anlegget alltid ligge innenfor gjeldende krav i NVE-konsesjonen for 
uttak av vann. Anlegget har vannmålere og logger all vannbruk ved anlegget slik at det er mulig å 
styre uttaksregimet av vann innenfor gjeldende rammer. 
 
Sammen med den store sjøvannskapasiteten har anlegget en trygg og sikker vannforsyning til den 
omsøkte produksjonen.  
 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet for denne vurderingen består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved 
gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. Vannressursloven §3), mens 
influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for den omsøkte utvidelsen ved Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim blir det 
samme som for eksisterende anlegg, i og med at det ikke planlegges nye reguleringer eller endret 
uttaksregime i forhold til gjeldende NVE konsesjon, og at de arealmessige utvidelsene skjer internt på 
anleggsområdet på selveiende grunn. Den fysiske endringen vil bestå i at det bygges en ny karhall for 
resirkuleringsanlegget på den utskutte tomten bak anlegget (jf. figur 4).  
 
Influensområdet vil omfatte de umiddelbart tilstøtende områder, der det planlagte tiltaket vil kunne 
tenkes å ha effekt på miljøet eller opplevelsen av dette. Tiltaksområdet for utvidelsen blir da foruten 
selve anleggsområdet forholdene i resipienten ved økte utslipp.  
 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
Resipienten Imarsundet  
 
Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim har fem utslipp til sjø i Imarsundet som munner ut på 
rundt 25 m dyp ca 80 – 125 m fra land (jf. figur 9). Imarsundet går i nord-nordvestlig retning mellom 
øyen Stabben i vest og Aure kommune i øst, det er omtrent ti kilometer langt og nærmere en kilometer 
bredt. I nord er det en relativt grunn terskel på rundt 35 meters dybde, mens terskelen i sør ligger på 
nærmere 30 meters dyp ca 3 km før utløpet mot Strandafjorden. Det dypeste sjøbassenget i Imarsundet 
har en største dybde på 120 meter, mens det like sørøst for settefiskanlegget er dybder på vel 100 
meter (figur 13). 
 
Sjøområdet utenfor settefiskanlegget har jevnt skrånende bunn utover mot de dypeste i Imarsundet, 
med dybder ned mot 50 meter omtrent 200-300 meter øst for anlegget. Rett øst for kaien ved anlegget 
går det en rygg utover, med dybder på mindre enn 15 meter 200 meter ut, og utslippsledningene ligger 
nord og sør for den nevnte ryggen (figur 9).  
 
En regner vanligvis med at tersklete bassenger har god vannutskifting ned mot 5 – 10 m under 
terskeldyp. Dette gjør nok at vannmassene innenfor i Imarsundet dypere enn ca 45 m dyp kan være 
sjiktet, der dypvannet som er innestengt bak terskelen, kan være stagnerende med oksygensvinn, mens 
vannet fra like under terskeldyp til overflaten skiftes ut fordi tidevannet to ganger daglig strømmer fritt 
gjennom sundet. 
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Det er vist at forskjeller i tidevannsbølgen langs kysten også har stor betydning for oksygenminimum i 
et fjordbasseng, noe som igjen henger sammen med hvor ofte det skjer vannutskifting i dypbassengene 
over terskeldyp inn til terskelfjordene. Dette gjelder nok også for gjennomgående tersklete sund. 
Tidevannsbølgen er lavest helt sør i landet med et amfidromisk nullpunkt utenfor Egersund. Utenfor 
Farsund er forskjellen mellom LAT og HAT 30 cm, mens den utenfor Narvik og Vardø er hele 3,7 m 
(Tidevannstabeller for den norske kyst 2008, 71 årgang). I Imarsundet er forskjellen mellom LAT og 
HAT 2,71 m. Forskjellen mellom middel høyvann (MHW) og lavvann (MLW) er på 1,36 m. 
Tidevannsvariasjonene er således betydelige slik at dette øker vannutskiftingen og utskiftingen av 
dypvann i Imarsundet. 
 

 

 
Figur 13. Enkelt dybdekart over hele Imarsundet med angitt sted for anlegget (svart firkant) og med 
angitte terskeldyp (røde tall) og maksimaldyp (tall i kursiv) i Imarsundet (til venstre) samt noe mer 
detaljerte dybdeforhold ved innløpet til Imasrundet i nord (oppe til høyre) og sør (nede til høyre) (fra 
http://kart.fiskeridir.no /adaptive/). 
 
 
Rådgivende Biologer AS utførte i 2001 en enkel MOM B- grabbundersøkelse utenfor avløpene til 
anlegget (Johnsen m. fl. 2001). Det ble tatt fem grabbhogg á fire paralleller ved og utenfor avløpene. 
Det var sparsomt med sediment alle stedene og prøvevolumet var lite. Ingen steder hadde synlige tegn 
til organisk påvirkning fra utslippene, og det ble da heller ikke funnet avsetninger fra anlegget eller 
synlige tegn på belastede forhold ved og utenfor utslippene. Rapporten viser at det er gode 
miljøforhold rundt selve avløpene og i sjøområdet rundt, og miljøtilstanden tilsvarte tilstand 1= 
”meget god” (NS 9410:2007). Alle dyrene fra undersøkelsen fra stasjon 1 – 4 ble også tatt vare på. Ut 
fra beregnete Shannon Wiener diversitetsindekser tilsvarte kvaliteten på dyresamfunnet I= ”meget god 
på stasjon 1 og 3 ca 50 m fra to av avløpene, II= ”god” like ved tre av avløpene (stasjon 4), og 
miljøtilstand III= ”mindre god” like ved to av avløpene (stasjon 2). Følsomme diversitetsindekser er 
lite egnet til å angi miljøtilstand like ved utslippene på grunn av den store lokale påvirkningen (NS 
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9410:2007). Ut i fra artsantallet og artssammensetningen tilsvarer miljøforholdene tilstand 1 = ”meget 
god” på stasjon 4 og tilstand 2= ”god” på stasjon 2. Bunnsedimentet på utslippsstedene er 
hovedsakelig fast skjellsand og skjellsandrester med islag av noe grovere grus. Det ble heller ikke 
observert fôr/pellet eller organisk avfall fra anlegget (Johnsen m. fl. 2001).  
 
Biologisk mangfold og verneinteresser 
 
Det er ingen registrerte verneinteresser eller prioriterte naturtyper i området rundt Sagvikvatnet 
eller ut mot Imarsundet..  
 
Naturbase (www.dirnat.no) sine registrerte artsforekomster i området består av et beiteområde 
(vinter) for hjort på vestsiden av Sagvikvatnet og et beiteområde for hjort (vinter) og rådyr (hele året)  
på østsiden av Sagvikvatnet og ut mot Imarsundet (figur 14). På østsiden av Imarsundet er det også et 
beiteområde for hjort (vinter). Her er det også registrert et yngleområde for sjøfugl (Vikaskaget) 
(ærfugl, siland, tjeld, fiskemåke, svartbak og makrellterne). Makrellterne er rødlisteregistrert som 
sårbar (VU).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Prioriterte 
naturtyper og 
artsforekomster i 
området (fra 
naturbase) 

 
 
Fisk og ferskvannsbiologi  
 
Disse forholdene er tidligere utredet i forbindelse med NVE søknad om konsesjon for overføring av 
vann fra Hållåelven til Sagvikvatnet samt regulering av Sagvikvatnet i 2001. I forbindelse med denne 
søknaden blir det ingen søknad om endring av vannuttak og overføring av vann i forhold til NVE-
konsesjonen av 23. april 2007. 
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Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er ca 3,5 km til nærmeste matfisklokalitet laks tilhørende Salmar Farming AS øst for  Solskjelsøya 
(Solskjelvågen,lok. nr 12470, figur 15) og cal 4,2 km til Salmar Farming AS sin lokalitet Laukholmen 
(lok. nr 22695). Det er også 2,7 km til matfisklokalitet for torsk tilhørende Sverre Lervik Ødegård sør 
for Solskjeløya (Øyabukta, lok. nr. 20015). Det er også ca 5,5 km til nærmeste settefiskanlegg sør i 
Imarsundet tilhørende Lien Settefisk AS nnn (Fuglvåg, lok nr. 13167). Settefiskanlegget henter sitt 
vann fra Sagvikvatnet, og det er ikke oppgang av laksefisk i vassdraget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Settefiskanlegget ved Nordheim og 
tilgrensende akvakulturvirksomhet i og nord 
for Imarsundet. Settefiskanlegg er lilla, 
matfiskanlegg laks er rød og marinfiskanlegg 
er gul. (fra www.fiskeridir.no). 
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Marine Harvest Norway AS avd Nordheim henter vann fra Sagvikvatnet som har et 0,67 km² stort 
nedbørfelt. Sagvikvatnet er regulert mellom kote 10,3 (HRV) og 8,2 (LRV) moh. Anlegget overfører 
vann fra Hållåelven til Sagvikvatnet. Anlegget har  løyve (NVE konsesjon) til å overføre inntil 15 
m³/min fra Hållåelven til Sagvikvatnet samt et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min fra 
Sagvikvatnet, med et maksimalt uttak på inntil 12 m³/min. 
 
Når det nå søkes om en utvidelse av konsesjonen fra 2,5 til 7,5 millioner sjødyktig settefisk, vil det 
ikke være behov for noen økning i magasinkapasitet eller økt overføring av vann fra Hållåelven, selv 
om det gjennomsnittlige vannbehovet vil bli større enn i dag. Dette vil bli kompensert gjennom et økt 
uttak av sjøvann, samt at det bygges et resirkuleringsanlegg. Utvidelsen vil ikke kreve noe økt uttak av 
ferskvann utover vilkårene i gjeldende NVE-konsesjon, og utvidelsen vil således ikke få noen endret 
eller negativ konsekvens for forholdene knyttet til uttaket av vann. 
 
Konsekvenser for biologisk mangfold og vilt  
 
Den planlagte utvidelsen vil ikke ha noen virkning på de registrerte artsforekomstene i området. Det 
omsøkte tiltaket innebærer ikke nye fysiske inngrep utover arbeid knyttet til selve anleggsområdet, og 
til et noe større uttak av sjøvann. Dersom man benytter karluftere og karoksygenering på alle 
utekarene og rent sjøvann de tre siste ukene før utsett av gruppe 1 og gruppe 2 høstsmolt samt 
ettårssmolten i april, vil samlet ferskvannforbruk ved et utvidet anlegg ikke bli større enn dagens 
forbruk. Det antas derfor ingen konsekvens verken for biologisk mangfold eller vilt i tiltaks- eller 
influensområdet. 
 
Konsekvenser for resipientforhold 
 
Fem utslippsledninger leder vannet ut på rundt 25 m dyp i Imarsundet ca 80 – 125 m land. Det er 
tidligere utført strømmålinger i sjøen utenfor anlegget for å kunne vurdere plassering av 
sjøvannsinntak i forhold til avløpspunktene. Dette ble utført av Nordvest Fiskehelse AS i perioden 
6.desember 2000 til 5.januar 2001. Det ble benyttet to stk SD-6000 strømmålere levert av Sensordata, 
plassert henholdsvis i overflaten og ved bunnen.  De viktigste resultatene ble oppsummert i rapporten 
fra 2001 (Johnsen m. fl. 2001). 
 
Målingene i overflaten (vannutskiftingsstrømmen) viste at det var moderat gode strømforhold med en 
gjennomsnittshastighet på 2,4 cm/s. Det var også registrert strømstille perioder, der strømmen var 
mindre enn 2 cm/s sammenhengende i 2,5 timer eller mer, i 25,3 % av den samlete måleperioden. 
Lengste strømstille periode var på 27,5 timer. Ved bunnen ved sjøvannsinntaket var det lite strøm, 
med en gjennomsnittshastighet på 1,3 cm/s. Det var også registrert strømstille perioder, der strømmen 
var mindre enn 2 cm/s sammenhengende i 2,5 timer eller mer, i 88,7 % av den samlete måleperioden. 
Lengste strømstille var på 118 timer. 
 
Overflatestrømmen gikk for det meste på nord, med et noe mer diffust innslag av sørlige strømmer 
innimellom. Neumannparameteren, dvs. stabiliteten til strømmen i nordnordvestlig resultantretning 
(347°) var 0.58, dvs at strømmen var stabil i denne retningen. Bunnstrømmen var mer diffus, der 
strøm i retningsområdet mellom nord og sør dominerte. Neumannparameteren, dvs. stabiliteten til 
strømmen i østsørøstlig resultantretning (110°) var 0.43, dvs at strømmen var stabil i denne retningen.   
 
Det var således ikke målt sterke overflatestrømmer på lokaliteten, og ved det dypeste var det lite 
strøm. På denne type kystlokalitet i et gjennomgående strømsund kunne en kanskje ventet noe bedre 
overflatestrøm, men resultatet må sees i sammenheng med at retningen av sundet går en del på tvers av 
den nordgående kyststrømmen, samtidig som det er å vente at den nordgående strømmen i Imarsundet 
går på motsatt side av sundet. Sundet har middels dype terskler i begge ender, slik at strømforholdene 
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under terskelnivå forventes å være dårlige. 
 
Utslippene fra Marine Harvest Norway AS sitt anlegg ligger relativt grunt, med rundt 25 meters dyp 
både for enden av de tre nordlige og de to sørlige ledningene. Det er derfor å anta at utslippene ligger i 
den delen av vannsøylen som har god vannutskifting over terskeldyp, noe som ble bekreftet gjennom 
grabbundersøkelsen ved og utenfor avløpene i 2001.  
 
Det ble ikke funnet organiske rester ved noen av de undersøkte målepunktene i Imarsundet, verken 
like ved utslippene eller nord for det sørlige utslippspunktet. Dette betyr at det ikke er akkumulerende 
forhold ved disse utslippene, og at resipientforholdene derfor er gode. I tillegg vil de fem 
ferskvannutslippene gi en upwellingseffekt ved at det lettere ferskvannet strømmer opp som en 
fontene mot overflaten og blandes inn til sitt innlagringsdyp (figur 16). All innblanding av ferskvann 
vil således skje høyt over terskeldyp. På grunn av det så pass dype utslippspunktet, vil det sjelden være 
gjennomslag til overflaten. Denne indre ferskvannsfontenen vil imidlertid medføre at de finpartikulære 
tilførslene vil spres effektivt vekk fra utslippstedet i vannsøylen over terskeldyp med tidevannet. De 
største partiklene vil sedimentere rundt avløpet og i dets nærområde der disse ser ut til å bli effektivt 
omsatt og nedbrutt siden det ikke ble påvist noe akkumulering rundt avløpene. Den sterke oppstigende 
strømmen tar med seg alle de finere partiklene som blir innlagret i vannsøylen over terskeldyp. 
Tilførsler av organisk stoff til dette sjøområdet vil derfor trolig ikke medføre belastning på 
oksygennivå i de dypere vannlagene i Imarsundet siden utslippet og dets finere partikler fordeler seg i 
den delen av vannsøylen som ligger over terskeldyp og som har gode oksygenforhold, og som 
fortynnes, spres og transporteres bort fra utslippstedet i nordlig retning ut av Imarsundet ved det to 
ganger daglige inn- og utstrømmende tidevannet. 
 
 

Figur 16. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 
sjøresipient med stagnerende dypvann. Utslippet får økt sin tetthet ettersom det lettere ferskvannet 
stiger opp og blandes med sjøvannet (heltrukken linje og lyseblått). 
 
 
Dette kan være med å forklare de gode miljøforholdene som ble funnet på bunnen like utenfor 
avløpene i 2001. I tillegg er det grunn til å tro at denne vertikale sirkulasjonen ved avløpene også er 
med på å øke den lokale resipientkapasiteten rundt avløpene, siden bunnsedimentene her kontinuerlig 
blir tilført oksygenrike vannmasser gjennom vertikal sirkulasjon, og derved øker omsetningen av 
organiske tilførsler i sedimentene.  
 
Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor at det kun er mulig å spore 
miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. Dette gjelder utslipp fra tersklete resipienter 
med utslipp over terskeldyp samt utslipp i utersklete resipienter. Dette anses også å være tilfellet for 
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det omsøkte økte utslippet, og det er derfor ikke planlagt etablert noe rensing av avløpet fra anlegget.  
 
Rådgivende Biologer AS har gjennomført undersøkelser ved avløp fra 15 settefiskanlegg langs kysten. 
Der er benyttet NS 9410-metodikk med en 0,025 m² stor grabb, og prøver er tatt i økende avstand fra 
eksisterende utslipp. Da får en et bilde på utbredelsen av miljøvirkningen på bunnen (se 
oppsummerende figur på neste side), der selv store utslipp sjelden har noen betydelige miljøvirkning 
mer enn 50 meter unna selve utslippspunktet (figur 17).  
 
Figur 17.  Sammenstilling av 
resultater fra Rådgivende 
Biologer AS undersøkelser 
ved utslipp til sjø fra 15 
settefiskanlegg, der det er 
benyttet MOM-B / NS 
9410:2007-metodikk med 
grabbhogg i økende avstand 
fra selve utslippspunktet. 
Fargene er i henhold til NS 
9410:2007: Blå = ”meget 
god”, grønn = ”god”, gul = 
”dårlig” og rød = ”meget 
dårlig”. 
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En økning i produksjonen til 7,5 mill stk settefisk vil gi en økning av utslippene i sjø, både av organisk 
stoff og næringssalter. Med et årlig samlet salg på 600 tonn solgt fisk og ca 25 tonn dødfisk, trengs det 
en årlig fôrmengde på maksimalt 750 tonn. Anlegget har i dag en konsesjonsramme på 2,5 mill stk 
settefisk, og dersom en antar at snittstørrelsen på smolten som blir produsert ved anlegget er rundt 80 
gram, vil utslippet til Imarsundet øke ca 2,5 ganger i forhold til i dagens konsesjonsstørrelse. 
 
Det urensete avløpsvannet går ut på ca 25 m dyp, stiger opp, innlagres, fortynnes og innblandes over 
terskeldyp og transporteres bort via tidevannet. Siden de største og tyngste partiklene i avløpsvannet 
sedimenterer like ved avløpene og i området rundt, er det bare de finpartikulære og lette partiklene 
som transporteres bort. Disse er så lette at de i mindre grad sedimenterer til bunns, men spres relativt 
effektivt vekk fra utslippstedet via det utstrømmende avløpsvannet. De dypereliggende områdene i 
Imarsundet vil i liten grad bli påvirket av disse utslippene også fordi strømmen fører avløpsvannet 
nordover i Imarsundet. Et økt utslipp vil således primært ha en lokal effekt ved avløpene og i området 
rundt, men de naturgitte forholdene med sparsomt med primærsediment som hovedsakelig består av 
skjellsand og grov grus tilsier svært gode nedbrytingsforhold for organisk materiale siden denne 
sedimenttypen er svært godt egnet som mottaker av og effektiv nedbryting av organisk materiale. På 
grunn av den grove strukturen kommer det lett vann og oksygen til sedimentene samtidig som dyrene 
lett graver og eter seg gjennom denne typen sedimenter.   
 
Siden Imarsundet er et gjennomgående strømsund med god vannutskifting over terskeldyp, vil en ev. 
økning i næringssaltkonsentrasjonen kun være sporbar helt inntil avløpene, mens avløpsvannet vil 
være fortynnet til bakgrunnsnivå i relativt kort avstand fra avløpene.  
 
 
Samfunnsmessige virkninger  
 
En utvidelse av anlegget vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å sikre arbeidsplassene 
ved anlegget. Det vil også skire lokal smolt til Marine Harvest Norway AS sine anlegg i området.   
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VEDLEGG OM VANNBRUK I SETTEFISKOPPDRETT 
 
Det har skjedd en rivende utvikling i utnyttelsen av vann i settefiskproduksjon. Utgangspunktet er at 
fisken skal ha tilgang på rent vann med tilstrekkelig med oksygen. Dersom man kun benytter 
oksygenet som er tilgjengelig i råvannet, og har krav om at avløpsvannet skal ha minst 7 eller 8 mg 
O/l, vil bare en liten del av oksygenet være tilgjengelig (rød linje i figur A). Dette var utgangspunktet i 
næringens tidlige fase, da gjennomstrømmingsopplegg var dominerende (til venstre i figur B). Det var 
da vanlig å regne at en trengte minst 1 liter vann pr kg fisk pr minutt, og gjerne opp mot både 2 og 3 l / 
kg / min.  
 
 
 
 
 
 
Figur A. Tilgjengelig oksygen i ulike 
vann-kvaliteter avhengig av temperatur: 
Oksygen i råvannet (grå søyler), 
tilgjengelig andel for fisken (rød linje) 
og tilgjengelig for fisk ved 200 %  
oksygen-metning (blå linje).  
 
 
Det er nå vanlig å tilsette oksygen til driftsvannet slik at tilgjengelig oksygenmengde i innløpet til 
karene er større. Med samme krav til konsentrasjon i avløpet, kan en da produsere mange ganger så 
mye fisk på en liter vann ved 12oC som en ellers kunne gjort (blå linje i figur A). Ved 
driftsoksygenering baserer en seg på høyt trykk i gassinnløsere for å få mer gass inn i vannet som skal 
superoksygeneres. Oksygen blir tilsatt råvannet gjennom delstrømsprisippet da man tar ut en delstrøm 
og overmetter denne med gass før delstrømmen tilsettes hovedledningen og deretter til hvert kar. Feks. 
Benytter Hydro Gas sitt HT system et gasstrykk på opptil 6 bar der det kan oppnås en overmetning på 
minst 1000 %. Dersom delstrømmen utgjør 15 % av vannmengden i hovedledningen, vil 
inntaksvannet inn til karet være overmettet til 250 %. Ønskes en høyere innblandingsprosent, kan man 
ta ut en ny delstrøm på samme vannledning og superoksygenere denne. I alle våre beregninger er 
minimumsvannbehovet for anlegget regnet ut fra at en benytter oksygenert vann med 200% metning 
inn i karene.  Dette er situasjon to fra venstre i figur B, og det er da vanlig å regne at en trenger 
mellom 0,1 og 0,5 liter vann pr kg fisk pr minutt. 
 
Etter hvert har man også montert opplegg for oksygenering av vannet i selve karet. Ved 
karoksygenering benyttes lavtrykksinnløsere, der disse kan dimensjoneres ut fra min - maks belastning 
med fisk, vannmengder tilgjengelig samt ønsket oksygenmetning i karet. Ved karoksygenering føres 
en ekstra ledning med overmettet råvann inn til hvert kar. Hydro Gas sine lavtrykksinnløsere evner å 
komme opp i en metning på langt over 400 % (et trykk på 0,6 - 1,5 bar). Det er således mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede overmetningen en ønsker på ha på 
anlegget. Dette ble først benyttet som en sikkerhetsløsning for nødstilfeller hvis vanntilførselen skulle 
stanse, men er nå i større grad blitt vanlig for å kunne utnytte vannet lenger i karene. Men da hoper 
avfallsstoffer fra fisken seg opp i vannet, og en må lufte ut CO2 for at vannet skal ha den ønskete 
kvaliteten for fisken. Med slike ordninger (nr to fra høyre i figur B) kan vannbruken reduseres til godt 
under 0,1 liter pr kg fisk pr minutt.  CO2 lufting er nå vanlig på hvert enkelt kar i de aller fleste 
settefiskanlegg. 
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Figur B. Utvikling i vannbruk i settefiskproduksjon, fra de rene gjennomstrømmingsanlegg (til 
venstre), via oksygenering av råvann (to fra venstre), med CO2 lufting (tre fra venstre) til 
resirkuleringanlegg der hele eller deler av vannmengden resirkuleres (til høyre). Rammer for 
vannbruk er angitt nederst. 
 
 
Dersom en ønsker å holde vannet enda lenger i karene, så vil i tillegg avfallsstoff både fra fiskens 
faeces og spillfôr samle seg opp og gjøre vannkvaliteten dårlig. En må derfor koble på et renseanlegg 
bestående av både filter for å håndtere de partikulære stoffene, samt et biofilter for å håndtere de 
oppløste stoffene. Da kan man i prinsippet resirkulere så godt som det meste av vannet, og 
vannbehovet er redusert til et minimum. Det finnes flere resirkuleringsanlegg som har vært i drift i 
flere år, der en resirkulerer større eller mindre deler av vannet i anlegget til enhver tid. Samlet sett kan 
en da komme ned i vannbruk på under 0,05 liter vann pr kg fisk pr minutt (til høyre i figur B). Dette er 
ned mot 1% av vannbruken en har sammenlignet med et rent gjennomstrømmingsanlegg. 
 
 
 


