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FORORD  
 
 
Marine Harvest Norway AS, avd. Glomfjord (reg.nr N/ME 0009 + 0044) søker om utvidelse av begge 
konsesjonene fra 2,5 til 6 millioner sjødyktig settefisk, til sammen 12 millioner sjødyktig settefisk i 
gjennomstrømmingsanlegget i Glomfjord i Meløy kommune.  
 
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 foretatt en synfaring av anlegget 9. 
september 2008, mens det meste er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Marine 
Harvest Norway AS avd. Glomfjord.  
 
Utvidelsen involverer ikke uttak av vann som gjør det nødvendig å søke konsesjon fra NVE etter 
Vannressursloven, siden det ikke er noen uttak fra vassdrag. Forhold knyttet til fiskevelferd, 
smittehensyn og matloven dekkes ikke opp av denne rapporten, men vil være dekket opp i de 
beredskapsplaner anlegget har utarbeidet, og som vedlegges søknaden.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved André Spigseth og Ørjan Tveiten for 
oppdraget. 
 

 Bergen, 30. januar 2009 
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SAMMENDRAG  
 
Tveranger, B & G.H. Johnsen 2009. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. 

Glomfjord (reg. nr. N/ME 0009 + 0044) 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1170, 22 sider, ISBN 978-82-7658-648-0 

 
Marine Harvest Norway AS avd. Glomfjord (reg. nr. N/ME 0009 + 0044) søker om utvidelse av begge 
konsesjonene fra 2,5 til 6 millioner sjødyktig settefisk, til sammen 12 millioner settefisk for anlegget 
på lokalitetene Glomfjord I og III (lok. nr. 13188 og 11127) i Meløy kommune. Denne rapporten 
oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for konsesjonsbehandlingen etter 
Akvakulturloven. Det søkes også om en produksjon av 15 millioner yngel på eksisterende anlegg ved 
Haugvik (reg. nr. N/ME 0048, lokalitet Glomfjord II, lok. nr. 24016).  
 
Produksjonen vil bestå av 15 millioner 10 grams yngel ved avd. Haugvik (N/ME 0048). I anlegget ved 
Glomfjord vil produksjonen bestå av 3 millioner 90 grams tidlig høstsmolt, 3 millioner 90 grams 
høstsmolt, 3 millioner 100 grams tidlig ettårssmolt og 3 millioner 105 grams ettårssmolt, til sammen 
12 millioner og 1155 tonn levert fisk. Det er da regnet et svinn på omtrent 25 % eller 60 tonn 
underveis i produksjonen. Med en antatt samlet biologisk fôrfaktor på 1,2 over hele produksjonen, vil 
det medgå 1460 tonn fôr årlig. Det søkes i tillegg om et fôrforbruk på 90 tonn ekstra for å kunne øke 
yngelstørrelsen ved avd. Haugvik fra dagens 4 til 10 gram. Det samlete fôrforbruket ved de tre 
konsesjonene vil da bli 1550 tonn. Av dette vil fôrbehovet ved yngelproduksjonen i Haugvik utgjøre 
ca 150 tonn. 
 
Alle anleggene får i dag vann fra Glomfjord industripark, bestående av ulike kvaliteter med hensyn på 
temperatur. Vannet inn til klekkeriet i Haugvik holder 13 ºC. Marine Harvest Norway AS har i dag en 
kontrakt på til sammen rundt 50 m³/min, bestående av kaldt råvann på 1 ºC og varmt vann på 27,7 ºC. 
Fra 2. kvartal 2009 reduseres mengden kaldt vann, mens mengden varmt vann øker, og etter hvert vil 
tilgangen på kaldt vann bli borte. Dette vil i praksis medføre stopp i produksjonen av smolt ved 
anlegget dersom anlegget ikke tilføres kaldt vann fra andre kilder.  
 
Marine Harvest Norway AS har derfor inngått en 20-årig avtale med Statkraft Energi AS om 
overføring av minimum 60 m³/min kaldtvann via en pumpestasjon ved Glomfjord kraftverk. Herfra vil 
vannet gå i en ca 5 km lang vannledning til anlegget. Anlegget har dessuten i dag en betydelig 
sjøvannskapasitet på opp til 150 m³/min med renset og UV-desinfisert sjøvann. Dette, sammen med ny 
tilførsel av kaldt vann, vil sikre den omsøkte produksjonsutvidelsen.  
 
Avløpsvannet fra anlegget slippes urenset ut i sjø i Glomfjord på rundt 38 meters dyp. Tidligere 
undersøkelser har vist meget gode strøm- og vannutskiftingsforhold, og en grabbundersøkelse ved og 
rundt avløpene et lite stykke utover i resipienten, viste ingen akkumulering av organisk materiale eller 
synlig miljøpåvirkning. I forbindelse med denne utvidelsen søkes det om fortsatt urenset utslipp til sjø.  
 
Den omsøkte utvidelsen medfører ikke naturinngrep utover de arealene som i dag nyttes til 
smoltproduksjon. Utvidelsen vil derfor ikke medføre endrede virkninger for de omkringliggende andre 
brukerinteressene knyttet til resipientforhold eller smittehensyn. Arealene er disponert til formålet i 
gjeldende kommuneplan. 
 
En utvidelse ved anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, ved trygging av 
arbeidsplasser, og særlig ved å sikre lokal smolt til Marine Harvest Norway AS sine anlegg i området.   
 
Utvidelsen involverer således ikke uttak av vann som vil gjøre det nødvendig å vurdere konsesjon fra 
NVE etter Vannressursloven, siden det ikke er noen uttak fra vassdrag. Forhold knyttet til fiskevelferd, 
smittehensyn og matloven dekkes ikke opp av denne rapporten, men vil være dekket opp i de 
beredskapsplaner anlegget har utarbeidet, og som vedlegges søknaden.  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1170 4 

MARINE HARVEST NORWAY AS AVD. GLOMFJORD 
 
Settefiskanlegget på lokalitet Glomfjord I (reg. nr N/ME 0009, lokalitetsnummer 13188) har hatt 
konsesjon siden 23. august 1986. Konsesjonsrammen har siden 1. april 2005 vært på 2,5 millioner 
sjødyktig settefisk, og en søker nå om utvidelse til 6 millioner sjødyktig settefisk. Settefiskanlegget på 
lokalitet Glomfjord III (reg. nr N/ME 0044, lokalitetsnummer 11127) har hatt konsesjon siden 30. mai 
2001. Konsesjonsrammen har siden 1. april 2005 vært på 2,5 millioner sjødyktig settefisk, og en søker 
nå om utvidelse til 6 millioner sjødyktig settefisk også på denne lokaliteten. Settefiskanlegget på 
lokalitet Glomfjord II (reg. nr N/ME 0048, lokalitetsnummer 24016) har hatt konsesjon siden 11. 
august 2000. Konsesjonsrammen har siden 1. april 2005 vært på startfôret yngel, og en søker nå om å 
produsere 15 millioner yngel på anlegget. 
  

Anlegget 
 
Settefiskvirksomheten i Glomfjord er geografisk sett lokalisert til to steder i Glomfjord (figur 1). 
Anlegget har eget klekkeri og starfôringsavdeling med 12 stk 6m kar oppe i Glomfjord industripark, 
mens den videre smoltproduksjonen skjer i anlegget nede ved sjøen i Glomfjord. Produksjonsøkningen 
ved anlegget vil skje gjennom en mer strømlinjeformet produksjon og bedret utnyttelse av allerede 
eksisterende karkapasitet i anlegget nede ved sjøen. Anleggets fysiske utforming vil således endres lite 
i forbindelse med utvidelsen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Plassering 

av anleggene i 

Glomfjord. 
 

 
Smoltanlegget nede ved sjøen har en rekke bygninger som huser de ulike aktiviteter og funksjoner 
tilknyttet de to konsesjonene for en samlet produksjon på 5 mill sjøklar smolt. Produksjonen 
planlegges innenfor anleggets ulike avdelinger og smittemessige egne adskilte enheter (jf. figur 2), 
med følgende karkapasitet fordelt på følgende typer kar, med et samlet volum på 14 790 m³: 
 
• seksjon A (rød sone). 3 stk 15 m kar med presenning over og vannhøyde 2,5 m og volum på 440 

m3 = 1320 m³ 
• seksjon B (grønn sone). 4 stk 15 m kar med presenning over og vannhøyde 4,0 m og volum på 700 

m3 samt 20 stk 8 m kar med vannhøyde 2,3 – 2,5 m og volum på 65 – 70 m3 = 4150 m³ 
• seksjon C (blå sone). 32 stk 8 m kar inne i en hall med vannhøyde mellom 2,3 og 3,5 m og volum 

på 65 m³ (5 stk), 70 m³ (5 stk), 80 m³ (16 stk) og 100 m³ (6 stk) = 2550 m³. 
• seksjon D (sort sone). 8 stk 8 m kar med vannhøyde 2,3 m og volum på 65 m³ = 520 m³. 
• seksjon E (gul sone).  5 stk 20 m kar med vannhøyde 4,0 m og volum på 1250 m³ = 6250 m³. 
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Figur 2. Oversikt over karanleggets ulike smittemessige avdelinger og kar. 
 

  
 

 
 

 

 

 
Figur 3. Oversikt over seksjon B med 15- og 8 m 
karene (over), seksjon D over til høyre (den 

gamle ørretavdelingen) samt de fem 20 m karene 

som utgjør seksjon E (til høyre). 
 

 
Det foreligger planer om å bygge en hall over seksjon B for å sikre rett innslusing, samt bygge nytt to-
etasjers sorterings- og vaksineringshus til seksjon B for å kunne ha lysstyring på 0-åringene. Det vil da 
bli to smittesoner, der den ene huser 15 m karene og den andre 8 m karene i seksjon. 
 
Med en samlet karkapasitet for påvekst på anlegget på 14.790 m³ og en maksimalbelastning på 465 
tonn i anlegget i august, vil gjennomsnittstettheten i karene ikke overstige 32 kg/m³. Tettheten i 
påvekst 1 anlegget og i påvekst 2 sjøvann/ferskvann uteavdelingen vil for hver enkelt gruppe ikke 
overstige henholdsvis 10 og 44 kg/m³.   
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Vanninntak og vannbehandling  
 
Det er etablert et ganske omfattende og komplisert system for vannforsyning til anlegget (jf. figur 4), 
der de viktigste hovedtrekkene er gjort rede for her. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 

Vannforsyningen 
til anlegget. 

Vannet føres fra 

Hydrodammen 

og ned til 

Glomfjord 

industripark. 

(øverst). Vannet 

fordeles på de 

ulike aktørene i 
industriparken 

og forsyner 

klekkeriet og 
anlegget nede 

med sjøen med 

ferskvann. 

 

 
 
Fra Hydrodammen, som er vannreservoar for industriparken, føres vannet gjennom to stk ca 1800 m 
lange stålrørledninger (Φ=550 mm) ned til Glomfjord industripark. Mesteparten av vannet distribueres 
til de ulike bedriftene i industriparken. Deretter føres brukt og oppvarmet vann fra bedriftene til et 
blandebasseng hvor dette blandes med kaldt vann til en temperatur på 14,1 ºC. Vannet føres gjennom 
en ca 1500 m lang ledning (Φ=630 mm, kapasitet ca 45 m³/min) i trase langs vei til anlegget nede ved 
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Glomfjord. Anlegget har i tillegg også en inntaksledning på 315 mm PEH ned til anlegget liggende 
langs veien direkte fra distribusjonen til industriparken, som kan forsyne anlegget med 15 m³/min 
kaldt vann. Vannet inn til klekkeriet (Haugvik) holder 13 ºC. Marine Harvest Norway AS har i dag en 
kontrakt på 1080 m³/time (maks 1800 m³/time) kaldt råvann på 1 ºC samt 1270 m³/time varmt vann på 
27,7 ºC. Dette tilsvarer til sammen rundt 50 m³/min.  
 
Fra 2. kvartal 2009 reduseres mengden råvann til 800 m³/time, mens mengden varmt vann på 28,3 ºC 
økes til 2.540 m³/time. Dette innebærer at fra 1. juni 2009 har Marine Harvest Norway AS 2940 
m³/time med omtrent 25 ºC vann. Haugvik trenger 800 m³/time 13 ºC vann, mens anlegget ved 
Glomfjord da kun har 2140 m³/time varmt vann som holder 31 ºC. Dette er for varmt, og anlegget 
trenger helst 14 ºC vann. For å kjøle 2140 m³/time 31 ºC vann ned til 14 ºC vann trenges det ca  40 – 
50 m³/min kaldt vann som holder 1 til 5 ºC.  
 
Alternativt kan en veksle med sjøvann. Dette vil kreve ca 120 m³/min med 8 ºC sjøvann for å kjøle 
ferskvannet til 14 ºC. Anlegget er derfor i dag helt avhengig av kaldt vann fra Hydrodammen. Når det 
på sikt ikke er mer kaldt vann igjen fra Hydrodammen, vil det i praksis medføre stopp i produksjonen 
av smolt ved anlegget, dersom ikke det tilføres kaldt vann fra andre kilder. For å sikre en ny alternativ 
vannforsyning av kaldt vann har Marine Harvest Norway AS inngått en avtale med Statkraft Energi 
AS om overføring av minimum 60 m³/min kaldtvann via en pumpestasjon ved Glomfjord kraftverk. 
Herfra vil vannet gå i en ca 5 km lang vannledning bestående av to stk 900 mm ledninger (jf. figur 5). 
Den nye vannledningen vil ha en antatt investering på 50 – 60 mill kr. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 5. Marine Harvest 
Norway AS har inngått en 

avtale om å overføre 

minimum 60 m³/min 

kaldtvann. Det skal legges 

en ca 5 km lang ledning i 

sjø til anlegget (over) fra 

Glomfjord kraftverk (til 

høyre). 
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Vannet som benyttes på anlegget gjennomgår en omfattende behandling før det går inn i anleggets 
ulike avdelinger (jf. figur 6). Det benyttes både sjø- og ferskvann i produksjonen, og disse kan kjøres 
hver for seg til anleggets ulike avdelinger eller blandes og luftes i et stort blande- og luftebasseng før 
det fordeles utover anlegget. Alt ferskvann som benyttes på anlegget luftes før bruk, mens sjøvannet 
ikke alltid luftes før bruk. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
Figur 6. Vannet som benyttes på anlegget luftes i et 

stort luftebasseng (over) og fordeles til anleggets 

ulike avdelinger via et omfattende ledningsnett (over 

til høyre). Råvannet oksygeneres før det benyttes i 
karene (til høyre).    

 
 
Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler både til råvannet og ved keramiske steiner til de 
enkelte karene. Inntaksvannet grunnoksygeneres til 70 % og går inn på samlestokker og ringledninger. 
Individuell oksygenstilsetting til hvert kar skjer via keramiske steiner som sørger for å holde 
oksygennivået jevnt i hvert kar. 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.  
 
En vil benytte opptil 200 % oksygentilsetting på inntaksvannet i hele produksjonssyklussen fram til 
smoltutsett.  I forbindelse med utvidelsen planlegges det å bygge vakumluftere for å bedre blande det 
varme vannet fra Hydrodammen med kaldtvann fra Fykan. Det vil også bli investert i nytt 
oksygeneringsanlegg for å sikre tiltrekkelig oksygenering av vannet. 
 
Anlegget har i dag en betydelig sjøvannskapasitet på til sammen 150 m³/min. Den midterste delen av 
anlegget forsynes med inntil 60 m³/min via en sjøpumpestasjon der tre pumper har en kapasitet på 20 
m³/min hver. Sjøvannet tas inn gjennom fem ledninger på mellom 50 og 100 m dyp (Φ= 400 – 500 
mm, lengde: ca 125 - 300 m). Dette vannet pumpes opp til 25 – 30 m høyde til blande- og 
luftebassenget. Den vestligste seksjonen av anlegget (20 m karene, gul sone) forsynes med inntil 90 
m³/min via en sjøpumpestasjon der tre pumper har en kapasitet på 30 m³/min hver. Sjøvannet tas inn 
gjennom tre ledninger på rundt 5 m dyp (Φ= 630 mm, lengde: ca 15 m). Dette vannet pumpes opp ca 
2-3 m for trykksetting av ringledningene rundt karene og fordeles direkte til karene. Alt sjøvannet 
filtreres og UV-behandles før det benyttes på anlegget, dvs i påvekstfasen (jf. figur 7). Sjøvann 
benyttes aktivt fra fisken er ca 35 – 40 gram, og innslaget øker gradvis til bortimot full 
sjøvannstilvenning fram mot levering. 
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Figur 7. Anlegget har inntak av sjøvann som pumpes opp til 

anlegget (til høyre) som gjennomgår rensing og UV-

bestråling (over) før det benyttes på anlegget. 

 
 

Privatrettslige forhold knyttet til anlegg og vannforsyning  
 
Anlegget har kontrakt på levering av vann fra Hydrodammen. Denne avtalen er i ferd med å endres når 
det gjelder leveranser av kaldt vann (jf. side 7), og på sikt risikerer anlegget å stå uten kaldt vann 
herfra. Anlegget har derfor nylig inngått avtale med Statkraft Energi AS om levering av minimum 60 
m³/min ferskvann. Anlegget er bygget på bortfestet grunn. Bortfester er Yara Norge AS, og Marine 
Harvest Norway AS har en festeavtale for gnr. 46 bnr 265 festenummer 1 på 80 år. Det foreligger også 
en festeavtale for gnr. 46 bnr 265 festenummer 2 på 80 år. Bortfester er også her Yara Norge AS.  
 

Avløp til sjø 

 
Avløpsvannet fra anlegget nede ved sjøen. slippes urenset ut i sjø i Glomfjorden på 35 m dyp (jf. figur 

8). Avløpsvannet ledes ut gjennom fem stk avløpsledninger med en lengde på mellom 70 – 100 m og 
en dimensjon på 800 mm PEH. (figur 8). Fra Haugvik (klekkeri- og startfôringsavdelingen) renses 
avløpsvannet gjennom et trommelfilter (kapasitet ca 10 m³/min, men ligger på maks 8 m³/min i dag) 
før det føres via et avløp til sjø i Glomfjord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Plassering av de fem 

avløpsledningene i 

sjøområdet utenfor 
settefiskanlegget i Glomfjord. 
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Planlagt produksjon 

 
På klekkeri- og startfôringsavdelingen avd. Haugvik søkes det om å få produsere 15 millioner yngel, 
snittvekt 10 gram, totalt 150 tonn. 
 
Smoltanlegget vil ta disse fiskene inn og legger opp til å produsere følgende fire grupper med smolt:  
• 3 mill stk tidlig høstsmolt, snittvekt 90 gram for levering i uke 34 (ca 20. august) 
• 3 mill stk høstsmolt, snittvekt 90 gram for levering i uke 45 (ca 5. november)    
• 3 mill stk tidlig ettårssmolt, snittvekt 100 gram for levering i uke 4 (ca 25. januar)  
• 3 mill stk ettårssmolt, snittvekt 105 gram for levering i uke 17 (ca 25. april)  

 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: 4 millioner yngel klekkes og startfôres i 
januar (uke 3) vel ni uker etter innlegging av 4,5 mill stk øyerogn tidlig i november ved avd. Haugvik. 
Denne gruppen fôres fram til 3,0 millioner 90 grams tidlig høstsmolt for salg i uke 34 (ca 20. august). 
4 millioner yngel klekkes og startfôres tidlig i april (uke 14) vel ni uker etter innlegging av 4,5 mill stk 
øyerogn helt i slutten av januar. Denne gruppen fôres fram til 3,0 millioner 90 grams sien høstsmolt 
for salg i uke 45 (ca 5. november). 4 millioner yngel klekkes og startfôres i juni (uke 24) vel ni uker 
etter innlegging av 4,5 mill stk øyerogn i april. Denne gruppen fôres fram til 3,0 millioner 100 grams 
tidlig ettårssmolt for salg i uke 4 (ca 25. januar). 4 millioner yngel klekkes og startfôres i september 
(uke 36) vel ni uker etter innlegging av 4,5 mill stk øyerogn i slutten av juni. Denne gruppen fôres 
fram til 3,0 millioner 100 grams ettårssmolt for salg i uke 17 (ca 25. april). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen skal være mest mulig strømlinjeformet i den 
forstand at det brukes totalt 42 – 44 uker på å få fram hver gruppe fra rogninnlegg til smolten er ute av 
anlegget. Hver gruppe oppholder seg i omtrent 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 alltid 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 9). 
 
Produksjonssyklusen for de ulike innleggene er som følger: Det legges inn øyerogn i klekkeriet 
(Haugvik) med det første innlegget i uke 45. Den nyklekte yngelen flyttes over i startfôringshallen 
(Haugvik), tidlig i uke 3, samtidig som klekkeriet rengjøres og desinfiseres for et nytt rogninnlegg i 
uke 3. Etter startfôringen flyttes yngelen over i påvekst 1 avdelingen nede ved Glomfjord tidlig i uke 
13. I uke 14 flyttes den nyklekte yngelen fra innlegg nr 2 til startfôringshallen, og det legges inn en 
gruppe nr 3 av øyerogn i klekkeriet (jf. figur 9). 
 
I uke 24 flyttes den første gruppen med fisk ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 uteavdelingen (de 
store 20 m karene). I samme uke flyttes den startfôrete yngelen fra innlegg nr 2 til påvekst 
1avdelingen, og den nyklekte yngelen fra gruppe nr 3 fra klekkeriet til startfôringshallen. I uke 26 
legges det inn øyerogn fra gruppe nr 4. 
 
Sjøklar settefisk fra det første innlegget leveres fra anlegget innen utgangen av uke 34. 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 mens den nyklekte yngelen fra innlegg nr 
4 flyttes fra klekkeriet til startfôringsavdelingen i uke 36. 
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Sjøklar settefisk fra det andre innlegget leveres fra anlegget 
tidlig i uke 45. Sent i uke 45 flyttes gruppe nr 3 ut av 
påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 uteavdelingen, mens 
gruppe nr 4 flyttes fra startfôringshallen til påvekst 1 
avdelingen i uke 46. I uke 45 legges det inn et nytt parti 
øyerogn i klekkeriet.  
 
Sjøklar settefisk fra det tredje innlegget leveres fra 
anlegget innen utgangen av uke 4, mens det fjerde 
innlegget går fra påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen i uke 5. Samtidig flyttes den nyklekte 
yngelen fra det nye årsklassen til startfôringshallen i uke 3, 
samtidig med et nytt innlegg av øyerogn i klekkeriet i uke 
3.  
 
Sjøklar settefisk fra det fjerde innlegget leveres fra 
anlegget innen utgangen av uke 17, samtidig som de nye 
innleggene 1 og 2 noen uker før er flyttet over til sine 
respektive avdelinger ihht figur 9, med et nytt innlegg av 
øyerogn i klekkeriet i uke 14. 
 
Det skal benyttes gjennomstrømming av ferskvann som 
holder 8 ºC i klekkeriet og 13 ºC i startforingshallen. Det 
skal benyttes gjennomstrømming av ferskvann i påvekst 1 
avdelingen som holder 14 ºC. Det skal benyttes en 
blanding av ferskvann og sjøvann i påvekst 2 
uteavdelingen som holder en vekslende temperatur mellom 
12 og 7 ºC. 
 
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 
vaksinert og satt på 24 t lys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på 

fire like innlegg av 4,5 mill stk øyerogn i klekkeriet i 
Haugvik, med overføring til smoltanlegget ved Glomfjord 

ved omtrent 10 grams størrelse for videre framfôring. 
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Anlegget legger opp til følgende driftssyklus (jf. tabell 1 og figur 10): 
 
Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus etter utvidelsen av anlegget i Glomfjord 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..  
 

 Tidlig høstsmolt Høstsmolt Tidlig ettåring Ettåring Samlet i anlegget 
 temp mengde 

tonn 
antall 
1000 

snittvekt 
gram 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

 oC 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

   

mengde 
tonn 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

   
J 14/7* 4000 0,3 1,2    3000 1000 300,0 3050 36 109,8 10050 41 411,0 
F 14/7* 3900 1,1 4,3       3025 49 148,2 6925 21 152,5 
M 14/7* 3500 4,5 15,8 4000 0,2 0,8    3010 79 237,8 10510 24 254,3 
A 14/7* 3430 12 41,2 3940 0,6 2,4    3000 105 315,0 10370 35 358,5 
M 14 3050 30 91,5 3850 2,6 10,0       6900 15 101,5 
J 14 3025 44 133,1 3465 7,3 25,3 4000 0,4 1,6    10490 15 160,0 
J 14 3010 74 222,8 3085 21 64,8 3850 2 7,7    9945 30 295,2 
A 14 3000 90 270,0 3050 36 109,8 3480 6 20,9 4000 0,2 0,8 13530 30 401,5 
S 14    3025 54 163,4 3410 15 51,2 3940 0,6 2,4 10375 21 216,9 
O 13    3010 85 255,9 3050 36 109,8 3840 2,6 10,0 9900 38 375,6 
N 9    3000 90 270,0 3025 56 169,4 3465 7,3 25,3 9490 49 464,7 
D 7       3010 80 240,8 3100 18 55,8 6110 49 296,6 

* 7 oC på ettåringen (gruppe 2 og 3) 
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 1155 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 1215 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 25 % svinn/utsortering fra 
startfôring og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. Dette tapet utgjør 
en samlet fiskemengde på ca 60 tonn for hele anlegget (fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 1.2, vil det 
medgå 1460 tonn fôr årlig. I tillegg vil det medgå ytterligere ca 90 tonn fôr ekstra ved avd. Haugvik 
dersom snittsørrelsen på yngelen produsert der økes fra 4 til 10 gram. Forbruken blir da 1550 tonn. 
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på 465 tonn fisk den første uken av november og 
411 tonn fisk i januar. 
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Figur 10. Planlagt produksjon på 12,0 millioner 

smolt fordelt på fire grupper fisk ved Marine 

Harvest Norway AS avd. Glomfjord: Antall fisk 
(over), snittvekt på fisken i anlegget (søyler) og de 

enkelte gruppene (linjer) (over til høyre) og 
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Planlagt vannbruk  
 
I det følgende er det foretatt en teoretisk utregning av vannbehovet for det planlagde anlegget. 
Forutsetningene for benyttelse av oksygenering og spesifikt vannbehov for de forskjellige størrelsene 
av fisk er spesifisert og følger vanlige aksepterte normer.  
 
Spesifikt vannbehov for laks (l/min/kg fisk, jfr. 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 vann er regnet som 
nedre grense der lavere oksygenmetning gir redusert tilvekst på settefisken. Ved beregningene for 
Marine Harvest Norway AS avd. Glomfjord er nedre grense i karet satt til 8 mg O2  pr l vann, og 
spesifikt vannbehov i tabell 2 er regnet ut fra tilsvarende verdi og med 200% oksygenmetning i 
råvannet aleine. 
 
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. Karlufterne sørger for at CO2 nivået i karene ikke overstiger 15 - 20 mg 
CO2/liter. Anlegget har imidlertid en så stor og god vannforsyning at det ikke er aktuelt å installere 
dette systemet nå..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 gå på ferskvann fram til 4 uker etter at 
fisken er flyttet over til påvekst 2 uteavdelingen (de store 20 m karene), og at fisken deretter gradvis 
blir tilvendt en økende andel sjø. Sjøvann benyttes således aktivt i produksjonen og fram til ferdig 
smolt. 
 
En benytter lysregime for å få i gang smoltifiseringsprosessen på hver gruppe. I påvekst 1 avdelingen 
starter en med 12/12 t lysstyring når fisken er rundt 18 gram. Etter fem uker flyttes fisken ut til påvekst 
2 uteavdelingen (sjøvann/ferskvann) når den er 35 gram der den vaksineres og kjøres på 24 t lys i ni 
uker. Etter fire uker starter en innblanding av sjøvann til 10 ‰. Tilsettingen av sjøvann økes gradvis til 
30 ‰ etter to uker fra fisken er ca 65 gram og fram til tre uker før sjøklar smolt. De siste tre ukene går 
smolten på rent sjøvann 
 
Litt forenklet regner man en gjennomsnittlig 22 ‰ innblanding på gruppene den første måneden, som 
utgjør 64 % av vannforbruket. De siste tre ukene før utsett brukes det bare sjøvann. Vårsmolten går på 
sjøvann i en måned før utsett. I tabell 2 er det derfor tatt hensyn til disse forutsetningene. 
 
Vannbruket i det planlagte anlegget vil være størst i månedene august og oktober, med over 130 
m³/minutt teoretisk beregnet forbruk i disse to månedene (tabell 2 og figur 11). Det beregnete 
Ferskvannsbehovet er høyest i september, med ca 86 m³/minutt. Sjøvannsbehovet er høyest i august 
med ca 85 m³/minutt. Vannforbruket beregnes fra en kombinasjon av fiskens størrelse og 
vanntemperaturen. Det er på denne tiden at fisken vokser best og det er størst biomasse i anlegget.  
 
Anlegget har tilgjengelig 50 m³/min ferskvann fra Hydrodammen og vil få minimum 60 m³/min 
ferskvann fra Fykan (Glomfjord kraftverk) . Anlegget har også en sjøvannspumpekapasitet inkludert 
UV-behandling på 150 m³/min. 
 
Dette innebærer at anlegget har en tilgjengelig ferskvanns- og sjøvannskapasitet som langt overstiger 
vannbehovet basert på 200 % oksygenmetning av inntaksvannet, noe som innebærer at anlegget enten 
kan gi fisken mer vann enn behovet, eller redusere oksygentilsettingen og øke vannforsyningen.  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1170 14 

 
Den samlede ferskvanns- og sjøvannskapasiteten sikrer anlegget en trygg og sikker vannforsyning til 
den omsøkte produksjonen.  
 
 
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 12,0 mill fisk basert på produksjonsplanen i tabell 1 og forutsetningene beskrevet i teksten ovenfor. 

 
Tidlig høstsmolt Høstsmolt Tidlig ettåring Ettåring Samlet i anlegget  

Mnd mg 
O/kg 

m³/ 
min 

ferskv. 

m³/ 
min 
sjøv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/ 
min 

ferskv. 

m³/ 
min 
sjøv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/ 
min 

ferskv. 

m³/ 
min 
sjøv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/ 
min 

ferskv. 

m³/ 
min 
sjøv. 

l/kg/ 
min 

m³/ 
min 

ferskv. 

m³/ 
min 
sjøv. 

m³/ 
min 
totalt 

l/kg/ 
min 

J 12,15 1,2  0,97     1,96 3,2 31,8 0,12 2,27 14,8  0,14 19,2 31,8 51,0 0,12 
F 10,1 3,5  0,81         2,2 19,4  0,13 22,9  22,9 0,15 
M 6,9 8,7  0,55 12,15 0,8  0,97     2,12 11,8 19,2 0,13 21,3 19,2 40,5 0,16 
A 5,1 16,8  0,41 10,1 1,9  0,81     1,96  36,8 0,12 18,7 36,8 55,5 0,15 
M 4,3 31,5  0,34 8,58 6,9  0,69         38,4  38,4 0,38 
J 4,12 43,9  0,33 5,96 12,1  0,48 10,1 1,3  0,81     57,3  57,3 0,36 
J 3,96 36,8 33,9 0,32 4,53 23,5  0,36 9,17 5,7  0,73     66,0 33,9 99,9 0,34 
A 3,91  84,6 0,31 4,2 36,9  0,34 6,28 10,5  0,50 12,15 0,8  0,97 48,2 84,6 132,8 0,33 
S     4,04 59,4 4,5 0,39 4,84 24,0  0,47 10,1 2,3  0,98 85,7 45,0 90,2 0,42 
O     3,66 22,8 61,6 0,33 3,92 38,8  0,35 8,05 7,2  0,73 68,8 61,6 130,4 0,35 
N     2,62  49,9 0,18 2,69 32,1  0,19 3,68 6,6  0,26 38,7 49,9 88,6 0,19 
D         2,12 11,7 20,8 0,13 2,51 8,9  0,16 20,6 20,8 41,4 0,14 
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Figur 11. Over til venstre. Beregnet vannbehov ved 

Marine Harvest Norway AS avd. Glomfjord etter 

utvidelse, basert på bruk av ferskvann og sjøvann. 
Blå del av søyle er ferskvannsbehovet og grønn del 

av søyle er sjøvannsbehovet. Over til høyre og til 

høyre: Månedlig vannbehov av ferskvann og 
sjøvann for 12,0 mill laks sett i forhold til 
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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. Vannressurslovens § 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. Glomfjord blir det 
samme som for eksisterende anlegg, i og med at de arealmessige endringene skal skje internt på 
anleggsområdet på festet grunn. Den fysiske endringen vil bestå i at det bygges en hall over seksjon B 
for å sikre rett innslusing, samt bygge nytt to etasjers sorterings- og vaksineringshus til seksjon B for å 
kunne ha lysstyring på 0-åringene.   
 
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. I tillegg skal det legges en ca 5 km 
lang ledning i Glomfjord for framføring av ferskvann via en pumpestasjon ved Glomfjord kraftverk til 
anlegget, og denne vil naturlig nok måtte klareres som et eget tiltak utover selve utvidelsessøknaden. 
Forhold knyttet til fiskevelferd, smittehensyn og matloven dekkes ikke opp av denne rapporten, men 
vil være dekket opp i de beredskapsplaner anlegget har utarbeidet, og som vedlegges søknaden.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

Resipienten Glomfjord  
 
Marine Harvest Norway AS avd. Glomfjord har fem utslipp til sjø i Glomfjord som munner ut på 
rundt 38 m dyp ca 70 – 100 m fra land (jf. figur 8). Fra avløpene skrår det relativt bratt nedover til 
omtrent 200 m dyp midt i fjorden. Glomfjord er en ca 20 km lang og ca 1,5 – 3 km bred øst- 
vestgående fjord som mot vest går over i Meløyfjorden, som igjen er forbundet med åpne og strømrike 
vannmasser utover mot kysten. Glomfjord har dybder fra rundt 200 m dyp nedenfor utslippene til over 
300 m dyp vestover mot Meløyfjorden. Det grunnes videre oppover mot litt over 100 m dyp sør – 
sørvest av Meløy, hvorpå det blir gradvis dypere videre sørvestover og utover mot kysten. De gode 
dybdeforholdene i resipienten utenfor anlegget og den åpne forbindelsen mot vest til strømrike 
vannmasser, medfører gode utskiftingsforhold og bidrar til en høy resipientkapasitet i fjorden (jf. figur 

12). Anlegget har således sitt utslipp til en fjord som tåler betydelige tilførsler av organisk materiale 
uten å bli negativt påvirket. 
 

 

 

 

 

 
Figur 12. Enkelt 

dybdekart over indre 

deler av Glomfjord 

med angitt sted for 
anlegget (svart 

firkant) og med angitte 

dybder. (fra 

http://kart.fiskeridir.no 

/adaptive/). 

  
 

Akvakultur og smittehensyn 
 
Det er vel 10 km til nærmeste matfisklokalitet laks tilhørende Nova Sea AS i Glomfjord (Isbergan, 
lok. nr 24295, figur 13) og ca 15 km til Nova Sea AS sin lokalitet Vassdalsvik (lok. nr 11137). 
Settefiskanlegget får sitt vann fra regulerte vassdrag hvor det naturlig nok ikke er oppgang av laksefisk 
i vassdragene.  
 

Figur 1Figur 1Figur 1Figur 13333. . . . Settefisk-

anlegget i Glomfjord 

og tilgrensende 

akvakulturvirksomhet 

utover fjorden. 

Settefiskanlegg er lilla 

og matfiskanlegg laks 

er rød. (fra 

www.fiskeridir.no). 
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Marine Harvest Norway AS avd Glomfjord henter alt ferskvann fra regulerte vassdrag, dvs fra 
Hydrodammen og etter hvert fra kraftstasjonen ved Statkraft Fykan. Når det nå søkes om en utvidelse 
av konsesjonen fra dagens 5 til 12 millioner sjødyktig settefisk, er dette med basis i en nylig inngått 
avtale som sikrer nok ferskvann til den omsøkte produksjonen. Sammen med en betydelig 
sjøvannskapasitet har anlegget rikelig nok vann til denne produksjonen.   
 
Utvidelsen vil skje gjennom en bedret utnyttelse av eksisterende karkapasitet ved at det legges inn 
rogn 4 ganger i året der fire grupper produseres fram til sjøklar smolt. Selv med en betydelig økt 
produksjon ved anlegget vil det i denne omgang ikke være behov for å øke anlegget sin utstrekning. 
Den viktigste endringen vil være en økning i utslippene fra anlegget. 
 

Konsekvenser for resipientforhold 
 
Fem utslippsledninger leder vannet ut på rundt 38 m dyp i Glomfjord ca 70 – 110 m fra land i en åpen 
og dyp fjord med gode resipientforhold. Dette understrekes også av de miljøundersøkelser som ble 
utført i forbindelse med tidligere søknader om utvidelser ved anlegget. Da anlegget søkte om utvidelse 
av produksjonskapasiteten til 5,0 mill settefisk og bruk av 1000 tonn rent fôr ble det utført en 
miljøundersøkelse i form av strømmålinger like utenfor avløpene samt en MOM B-undersøkelse på 
avløpene av Argus Miljø AS (Olsen 2003). Undersøkelsen viste at det var gode strømforhold i hele 
vannsøylen ned til bunnen ved avløpene. Det ble målt strøm i perioden 10. september – 4. november 
2003 med Gytre SD 6000 strømmålere. Gjennomsnittlig vannutskiftingsstrøm (5 m dyp) ble målt til 
5,7 cm/s tilsvarende ”sterk strøm” i Rådgivende Biologer AS sitt klassifiseringssystem av 
strømhastighet. Gjennomsnittlig spredningsstrøm (15 m dyp) ble målt til 4,2 cm/s tilsvarende ”svært 
sterk strøm”. Gjennomsnittlig bunnstrøm (32 m dyp) ble målt til 3,0 cm/s tilsvarende ”sterk strøm”.  
 
Dominerende strømretning var på alle dyp i retning vest, noe som stemmer godt overens med det 
generelle strømmønsteret i vestvendte fjorder langs norskekysten der jordrotasjonen bidrar til en 
dominans av innoverstrøm på fjordens sørside og utoverstrøm på fjordens nordside. Dette medfører at 
avløpsvannet med tilhørende avfallsstoff i hovedsak spres og transporteres ut fjorden slik at det indre 
fjordbassenget i mindre grad påvirkes av utslippene. 
 
Det ble også utført en MOM B-undersøkelse på avløpene der til sammen seks steder ble undersøkt fra 
like ved avløpene til 20-40 m nedenfor. Prøvene var lite påvirket av utslippene der en samlet vurdering 
tilsa at miljøtilstanden var ”meget god” (NS 9410:2007). Undersøkelsen konkluderte med at 
utslippsområdet trolig har meget god resipientkapasitet der de gode strømforholdene bidrar til god 
spredning av partiklene før de sedimenterer, noe som ble understreket av det lave TOC-nivået i 
sedimentet og lite påvirkete prøver. Det ble konkludert med at utslippsresipienten var godt egnet for 
den omsøkte økningen i utslippene tilsvarende 1000 tonn fôr, og at det synes uproblematisk å øke 
produksjonen slik at utslippet tilsvarer 1500 tonn rent fôr (Olsen 2003). 
 
Utslippene fra Marine Harvest Norway AS sitt anlegg ligger relativt dypt, med rundt 38 meters dyp 
Utslippene ligger likevel i den delen av vannsøylen som har meget gode strøm- og utskiftingsforhold, 
noe som ble bekreftet gjennom grabbundersøkelsen ved og utenfor avløpene i 2003.  
 
Dette betyr at det ikke er akkumulerende forhold ved disse utslippene, og at resipientforholdene derfor 
er meget 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 og 
transporteres i hovedsak ut fjorden (figur 14). På grunn av de så pass dype utslippspunktene og de 
gode strømforholdene, 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 med tidevannet. De største partiklene vil sedimentere rundt avløpene og i 
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deres 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. Tilførsler av organisk stoff til dette sjøområdet vil derfor trolig ikke i 
noe særlig grad medføre belastning på oksygennivå i de dypere vannlagene i Glomfjord siden 
utslippene og deres finere partikler fordeler seg i den delen av vannsøylen som har gode strøm- og 
oksygenforhold, og som fortynnes, spres og transporteres bort fra utslippstedene i vestlig retning ut 
Glomfjord ved det to ganger daglige inn- og utstrømmende tidevannet. 
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Figur 14. Prinsippskisse for primærfortynningsfasen av innblanding av et ferskvannsutslipp i en 
sjøresipient, uten gjennomslag til overflaten og kun lokal sedimentering av organiske tilførsler i 

resipientens umiddelbare nærhet til utslippspunktet. 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 2003. 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 til tersklete resipienter 
med utslipp over terskeldyp samt utslipp i utersklete resipienter, slik som i Glomfjord. Dette anses 
også å være tilfellet for 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 15).  
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Figur 15.  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 12 mill stk settefisk vil gi en økning av utslippene i sjø, både av organisk 
stoff og næringssalter. Med et årlig samlet salg på 1155 tonn solgt fisk og ca 50 tonn dødfisk, trengs 
det en årlig fôrmengde på maksimalt 1450 tonn. I tillegg vil en økt yngelstørrelse ved avd. Haugvik fra 
4 til 10 gram medføre et ytterligere behov for 90 tonn fôr. Anlegget har i dag en samlet 
konsesjonsramme på 5,0 mill stk settefisk med en tilknyttet utslippsramme på 1100 tonn fôrtørrstoff 
ved avd. Glomfjord, og dersom en antar at snittstørrelsen på smolten som blir produsert ved anlegget 
er rundt 95 gram, vil utslippet til Glomfjord øke med ca 30 % i forhold til i dagens utslippsramme her. 
 
Det urensete avløpsvannet går ut på ca 38 m dyp, stiger opp, innlagres, fortynnes og innblandes 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 
Glomfjord vil i liten grad bli påvirket av disse utslippene også fordi strømmen fører avløpsvannet 
vestover ut Glomfjord. 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 
lys, grå sand, småsteiner og 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 Glomfjord er en fjord med meget god vannutskifting, 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 sikre 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. 
 
 
 


