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FORORD  
 
 
Marine Harvest Norway AS avdeling Sygna (registreringsnummer SF L 0001, lokalitetsnummer 
12165), søker utvidelse av konsesjonen fra 800.000 til 2.5 millioner sjødyktig settefisk. Anlegget 
ligger på Hermansverk i Leikanger kommune, og har hatt konsesjon siden 23. oktober 1985. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS utarbeidet nødvendig 
dokumentasjonsgrunnlag for en slik utvidelsessøknad. Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for å 
vurdere om det er nødvendig med og eventuelt gi konsesjon etter Vannressursloven, for å vurdere 
utslippsløyve etter Forurensningsloven og for den samlete konsesjonsrammen etter Akvakulturloven. 
Det er foretatt en befaring til anlegget 4.april 2008, og ungfisk er undersøkt i vassdraget 26 mars 2007. 
Det er i dokumentasjonen inkludert en enkel konsekvensvurdering av de omsøkte forhold.  
 
Søknadsprosessen for anlegget ble startet opp vinteren 2007, men er ikke blitt ferdigstilt i påvente av 
avklaringer vedrørende meldte Leikanger Kraftverk sitt planlagte uttak av vann fra vassdraget. 
Sognekraft har søkt konsesjon for Leikanger Kraftverk våren 2009, og settefiskanlegget søker herved 
om utvidelse ved settefiskanlegget.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Marine Harvest Norway AS ved John Ivar Sætre og etter hvert Ørjan 
Tveiten, for oppdraget. 
 

 Bergen, 15. juli 2009 
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Marine Harvest Norway AS avdeling Sygna (registreringsnummer Sf/L 0001, lokalitetsnummer 
12165), søker om utvidelse fra 800.000 til 2.5 millioner sjødyktig settefisk etter Akvakulturloven samt 
om konsesjon etter Vannressursloven for uttak av vann fra Henjaelvi. Det søkes om maksimalt 
månedlig vannuttak på 0,6 m³/s fra Henjaelvi og et gjennomsnittlig årlig vannuttak på inntil 0,45 m³/s. 
Denne rapporten oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for begge disse konsesjons-
behandlingene.   
 
Produksjonen vil bestå av 1,15 millioner 65 grams høstsmolt og 1,35 millioner 150 grams ettårs 
vårsmolt, tilsammen 277 tonn levert fisk. Det er regnet et svinn på omtrent 7,5 % underveis i 
produksjonen, som utgjør omtrent 8,5 tonn. Med en antatt fôrfaktor på 1,2 over hele produksjonen, vil 
det medgå 342,5 tonn fôr årlig. 
 
Anlegget henter vann fra kote 90 i Henjaelvi, som har et 65 km² stort nedbørfelt. Samlet 
gjennomsnittlig tilrenning er på 3,8 m³/s. Lavest vannføring er det i kalde perioder vinterstid, mens 
vårflommen fra det høytliggende feltet strekker seg utover sommeren. I varme perioder sommerstid er 
det også bresmelting i feltet, slik at det periodevis er relativt høye vannføringer også gjennom 
sommeren. Et stykke oppom inntaket ligger Leikanger vassverk, med alt i alt et beskjedent uttak av 
vann på anslagsvis maksimalt 50 l/s. 
 
Søkt Leikanger Kraftverk vil ta vannet fra hele 43 km² av de høyestliggende delene av nedbørfeltet. 
Utbygger har foreslått en minstevannføring på 0,254 m³/s om sommeren, og halvparten om vinteren, 
nedstrøms uttakene. Dette vil påvirke tilgang på vann for settefiskanlegget betraktelig, slik at verken 
dagens vannuttak eller det her omsøkte vil være tilgjengelig. Skal nødvendig vannmengde for omsøkt 
produksjon slippes forbi ved kraftverkets inntak, vi det føre til et maksimalt årlig produksjonstap på 
omtrent 6-7 GWh. Dette er anslått ved et forbislipp på 0,6 m³/s.  
 
Avløpsvannet fra fiskeanlegget slippes i dag urenset ut i Sognefjorden på 30m dyp. Avløpet har ikke 
gjennomslag til overflaten. Anlegget er i ferd med å etablere et renseanlegg bestående av et Hydrotech 
trommelfilter med en lysåpning på 120 µm og med en kapasitet på 20 m³/min. Ved en utvidelse vil det 
bli nødvendig med ett slikt filter til for å sikre tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. 
 
Siden den omsøkte utvidelsen ikke medfører noen nye fysiske tiltak eller arealbeslag med legging av 
ledninger, vil det ikke medføre noen virkning eller konsekvens for følgende forhold: 

• Biologisk mangfold, vilt og verneinteresser 
• Inngrepsfrie områder 
• Landskap  
• Landbruk 
• Kulturminner 
• Vannkvalitet og drikkevannsinteresser 
• Friluftsliv og andre brukerinteresser 

 
Omsøkte utvidelse av fiskeanlegget medfører en mindre økning i vannbruk, siden det nå skal tas i bruk 
karluftere ved de store produksjonskarene. Da vil vannbruken i perioder med begrenset vanntilgang 
ikke bli vesentlig endret ved en tredobling av konsesjonen ved anlegget. Det er derfor ikke å vente at 
det blir annet enn små negative konsekvenser for laks og sjøaure i vassdraget. Dersom både Leikanger 
kraftverk og settefiskanlegget bygges ut, må det etableres minstevannføring av hensyn til fisken på 
lakseførende strekning. 
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MARINE HARVEST NORWAY AS, AVD. SYGNA 
 
Settefiskanlegget på Sygna (regnr Sf/L 0001, lokalitetsnummer 12165) har hatt konsesjon siden 23. 
oktober 1985, og fikk allerede 24.mars 1988 utvidet rammene til 800.000 smolt. Konsesjonen ble 
opprinnelig gitt til Sygna Akvakultur AS, som senere gikk konkurs og ble overtatt av Edelsmolt AS. 
Senere overtok Pan Fish AS konsesjonen, som etter hvert ble fusjonert med Marine Harvest AS. 
Konsesjonsrammen er på 0,8 millioner sjødyktig settefisk, og en søker nå om utvidelse til 2,5 
millioner sjødyktig settefisk.  
 
Anlegget 
 
Anlegget ligger på Hermansverk langs Henjaelvi i Leikanger kommune (figur 1). Produksjonen er 
basert på inntak av yngel der all produksjon foregår under tak. (jf. figur 2 - 4). Anlegget har ett inntak 
for vann fra kote -90 i Henjaelvi, og kan, dersom ønskelig, øke inntakskapasiteten ved å forlenge en 
eksisterende ledning fra et tidligere klekkeri rundt 300 m oppstrøms eksisterende anlegg. 
Avløpsvannet slippes i dag urenset ut i Sognefjorden (jf. figur 2). Inntaks- og utslippsarrangementet 
skal ikke endres i forbindelse med denne søknaden bortsett fra at det snart settes i drift et nytt 
trommelfilter for rensing av avløpsvannet. Endringen vil bestå i å øke produksjonskapasiteten internt 
på anlegget. Dette skal skje ved at det bygges karluftere for CO2 rensing på alle påvekstkarene for å 
øke produksjonskapasiteten, noe som også gir en reduksjon i vannforbruket i tørre perioder.   
 

 
Figur 1. Oversikt over Marine Harvest Norway AS på Hermansverk med beliggenhet langs Henjaelvi. 
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Figur 2. Oversikt 
over anlegget til 
Marine Harvest 
Norway AS avd. 
Sygna (dagens 
bygninger i rødt) 
liggende langs 
Henjaelvi med 
grovskisse for 
inntaket av 
ferskvann (svart), 
avløpsledningen i 
sjø (blå) og 
inntak for 
sjøvann i 
Sognefjorden 
(rosa) samt 
varmevekslet 
vann tilbake til 
anlegget (grønn). 

 
Anlegget har to tette bygninger som huser anlegget sine ulike aktiviteter og funksjoner (jf. figur 3 og 
4).  Karkapasiteten for tilvekst på anlegget er fordelt på følgende kar, med et samlet volum på 1710 
m³: 
• 6 stk 8 m kar i bygning nærmest Henjaelvi med vannhøyde 2,2 m og volum på 110 m³ = 660 m³ 
• 14 stk 8 m kar i den største bygningen med vannhøyde 1,50 m og volum på 75 m3 = 1050 m³ 
 
Anlegget kan heve karkantene på 10-12 av 8 m karene med en meter, dvs opp til 2,5 m. Da øker 
karkapasiteten med rundt 500 m³. Dagens karkapasitet for påvekst på anlegget er på 1710 m³. Med en 
maksimalbelastning på nesten 190 tonn i anlegget om våren, vil gjennomsnittstettheten i karene ikke 
overstige 86 kg/m³.  
  

 
Figur 3. Deler av den ene påveksthallen (til venstre) samt vaksinasjonsrommet (til høyre, jf. figur 4). 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1217 6

 

 
Figur 4. Detaljoversikt over dagens påvekstavdeling bestående av 2 karhaller med til sammen 20 stk 
8 m kar.  Målestokk: Ca 1:1500. 
 
Vanninntak og vannbehandling  
 
Anlegget har en omfattende system for vanninntak og vannbehandling (jf. prinsippskissen i figur 2). 
Anlegget har ett ferskvannsinntak som ligger 1,8 km opp forbi anlegget i og langs Henjaelvi på kote 
90 moh (jf. figur 5). Inntaket ligger i en betongkanal med grovrist inni et bygg. Vannet føres i grøft 
via en 315 mm ledning nedover mot anlegget til et koblingspunkt hvor den inn til anlegget er 400 mm. 
En 400 mm ledning går videre ned til pumpehuset nede ved sjøen hvor ferskvannet varmeveksles med 
sjøvann om sommeren når det er varmt og om vinteren når det er kaldt. Sjøvannsinntaket består av to 
stk 600 mm ledninger som ligger på -4 og -70 m dyp 30 – 40 m fra land. Anlegget har mulighet til å ta 
inn UV behandlet sjøvann til anlegget via en 400 mm ledning opp til anlegget (kapasitet på 12 
m³/min). Det varmevekslete vannet pumpes opp til et høydebasseng på 160 m³ på kote 14 moh oppom 
anlegget (kapasitet på 8 m³/min). I pumpehuset er det tilrettelagt for to ledninger til. Mesteparten av 
sjøvannet går gjennom veksleren og ut igjen på 10-12 m dyp. 
 
Det er 8 kg trykk på vannet når det kommer ned til anlegget. Anlegget har trykkavlaster på 
ferskvannsledningen ned til pumpehuset, slik at det der er 6 kg trykk inn. Vannet bufres med 1 – 2 
promille UV behandlet sjøvann før det benyttes på smoltanlegget.  
 
Ferskvannsledningen har en kapasitet på 20 m³/min inn til anlegget. Når vannet varmeveksles er 
kapasiteten 12 m³/min råvann inn til anlegget og 8 m³/min varmevekslet vann. Anlegget har mulighet 
til å øke inntakskapasiteten av ferskvann til anlegget ved å ta i bruk en 200 mm ledning som ligger fra 
inntaket oppe i Henjaelvi på 90 moh i samme grøft som eksisterende ledning. Denne ledningen går 
ned til et tidligere benyttet klekkeri omtrent 300 m ovenfor dagens anlegg. Denne kan forlenges ned til 
anlegget i samme grøft som eksisterende inntak. Dette vil sikre anlegget en sikker vannforsyning også 
for den omsøkte økte produksjonen ved anlegget. Anlegget benytter i utgangspunktet kun bufret og ev. 
varmevekslet ferskvann i produksjonen, men har mulighet til også å benytte sjøvann i produksjonen i 
siste del av produksjonssyklusen før smolten settes ut i sjø. 
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Figur 5. Vanninntaket til Marine Harvest Norway AS i Henjaelvi og omtrentlig trasé for vannledning 
ned til anlegget. Inntaket er over lakseførende strekning.   
 
Anlegget har oksygeneringsanlegg med tilførsler både til råvannet og ved diffusorer til de enkelte 
karene. En oksygentank på 11 m³ forsyner anlegget med oksygen. Råvannet oksygenes via 60-kjegler   
til ringledningen og blir deretter fordelt til 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 et 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.  
 
I forbindelse med utvidelsen vil det på 8 m karene kunne bli etablert system for intern sirkulasjon av 
vannet og utlufting av CO2. Dette systemet gir en vesentlig vannsparingseffekt samtidig som det gir 
fisken et stabilt og godt miljø ved lavt vannbruk. Dette systemet erstatter ikke anleggets behov for 
ferskvann slik som skissert lengre bak i rapporten, men utgjør et nyttig beredskapstiltak for 
vannsparing i de periodene en har lav avrenning og tilførsler av vann til anlegget.  
 
Privatrettslige forhold 
 
Anlegget ligger på selveiende grunn og har mulighet for utvidelse av arealet mot øst. Da anlegget ble 
etablert midt på 80-tallet ble det inngått avtaler mellom Leikanger kommune og Sygna Akvakultur 
med kommunen om uttak av ”overskuddsvann fra elven” som kommunen som fallrettseier disponerer. 
Avtalen er senere videreført med nye eiere av smoltanlegget. 
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Avløp til sjø 
 
Avløpsvannet føres i dag urenset ut i Sognefjorden via en omtrent 300 m lang 600 mm ledning på 30 
m dyp. Avløpet har ikke gjennomslag til overflaten. Anlegget er i ferd med å etablere et renseanlegg 
bestående av et Hydrotech trommelfilter med en lysåpning på 120 µm og med en kapasitet på 20 
m³/min.  
 
Planlagt produksjon 
 
Anlegget legger opp til å produsere følgende to grupper med fisk  
• 1,15 mill stk høstsmolt, snittvekt 65 gram for levering i august 
• 1,35 mill stk ettårssmolt, snittvekt 150 gram for levering av 0,625 stk i april og 0,725 stk i mai 
 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: Det tas inn 1,2 millioner 5 grams yngel i mai 
som fôres fram til 1,15 millioner 65 grams høstsmolt for salg i august. Det tas inn 1,5 millioner 5 
grams yngel i juni som fôres fram til 1,35 millioner 150 grams ettårssmolt der 0,625 stk selges i april 
og 0,725 stk selges i mai (jf. tabell 1 og figur 6).  
 
Tabell 1. Produksjonsplan med månedlig oversikt for 2,5 millioner laksesmolt ved Marine Harvest 
Norway AS avd. Sygna, fordelt på høstsmolt og vårsmolt. 
 

 Høstsmolt Vårsmolt Samlet i anlegg 
 temp temp oC antall 1000 snittvekt g mengde tonn antall snittvekt mengde
 oC 

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 2 år 1000 gram tonn 

J      5  1380  110  151,8 1380 110 151,8 
F      5  1370  120  164,4 1370 120 164,4 
M      5  1360  130  176,8 1360 130 176,8 
A      5  1355  140  189,7 1355 140 189,7 
M 10 1200 5 6,0  10  725  150  108,8 1925 60 114,8 
J 13 1180 14 16,5 13  1500  5  7,5  2680 9 24,0 
J 13 1160 30 34,8 13  1465  10  14,7  2625 19 49,5 
A 13 1150 65 74,8 13  1440  22  31,7  2590 41 106,4 
S     13  1420  45  63,9  1420 45 63,9 
O     11  1410  65  91,7  1410 65 91,7 
N     8  1400  80  112,0  1400 80 112,0 
D     6  1390  95  132,1  1390 95 132,1 

 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 277 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir da på 
omtrent 285,5 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 7,5 % svinn/utsortering fra 
yngelen kommer inn i anlegget og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. 
Dette tapet utgjør en samlet fiskemengde på omtrent 8,5 tonn for hele anlegget (fra tabell 2). Med en 
fôrfaktor på 1,2 vil det medgå 342,5 tonn fôr årlig. 
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på nesten 190 tonn fisk om våren. Med 
tilgjengelig karvolum på 2210 m³ etter påbygging av 10-12 kar med 1m vannhøyde, resulterer dette i 
en maksimal belastning i karene med en tetthet på 86 kg fisk/m³. 
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Figur 6. Planlagt produksjon på 2,5 millioner 
smolt ved Marine Harvest Norway AS avd. Sygna: 
Antall fisk (over), snittvekt på fisken i anlegget 
(søyler) og de enkelte gruppene (linjer) (over til 
høyre) og biomasse (til høyre) ved utgangen av 
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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 vatn er regnet som 
nedre grense der lavere oksygenmetning gir redusert tilvekst på settefisken. Ved beregningene for 
Marine Harvest Norway AS avd. Sygna er nedre grense i karet satt til 8 mg O2  pr l vatn, 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 muligheter til å installere dette systemet på påvekstkarene. I vannberegningene 
er det ikke lagt til grunn at man ved bruk av karluftere kan redusere vannbehovet til under 0,1 l/kg 
fisk/min, men dette vil bli diskutert i forbindelse med vannsparende tiltak ved ekstraordinære 
tørkeperioder. Det vises forøvrig til vedlegg om utvikling av vannbruk i settefisknæringen bakerst i 
dokumentasjonen. 
 
Vannbruket i det planlagte anlegget vil være størst i månedene mai og august, med henholdsvis ca 23 
og 32 m³/minutt teoretisk beregnet forbruk i disse to månedene. Vannforbruket beregnes fra en 
kombinasjon av fiskens størrelse og vanntemperaturen. Det er på denne tiden at fisken vokser best og 
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det er størst biomasse i anlegget. Etter at høstsmolten er ute av anlegget i løpet av august, er mengden 
fisk i anlegget mindre, og vannbehovet reduseres også når temperaturen går ned (tabell 2 og figur 7). 
Endres produksjonen i forhold til dette oppsettet, endres også forutsetningene for vannbruken. 
Anlegget har for øvrig signalisert et noe større vannbehov enn det teoretisk skisserte, og søker derfor 
om et uttak på 27 m³/min som årsmiddel samt et maksimalt uttak på 36 m³/min. (jf. figur 7). Dette for 
å kunne ha trygghet for en sikker vannforsyning basert på uforutsette hendelser. Slik som teknisk svikt 
av utstyr som sørger for oksygentilsetting eller lufting av vannet. 
 
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 2,5 mill fisk basert på produksjonsplanen i tabell 1. 
 

Høstsmolt Vårsmolt Samlet i anlegget
mg O/kg m³/min l/kg/min 

 
mnd mg O/kg m³/min l/kg/min 

1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 2 år 
m³/min l/kg/min

J     1,52  12,88  0,08 12,88 0,08 
F     1,52  13,95  0,08 13,95 0,08 
M     1,52  15,09  0,09 15,09 0,09 
A     1,52  16,19  0,09 16,19 0,09 
M 4,91 2,03 0,34  2,75  20,62  0,19 22,65 0,20 
J 4,58 5,84 0,35 6,07  3,51  0,47  9,36 0,39 
J 4 10,75 0,31 5,3  5,99  0,41  16,74 0,34 
A 3,72 21,47 0,29 4,19  10,25  0,32  31,71 0,30 
S    3,83  18,89  0,30  18,89 0,30 
O    3,18  20,87  0,23  20,87 0,23 
N    2,34  17,54  0,16  17,54 0,16 
D    1,79  14,34  0,11  14,34 0,11 
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Figur 7. Erfaringstall for vanntemperatur (over til 
venstre) og teoretisk vannbehov ved produksjon av 
2,5 millioner smolt i gjennomstrømmingsanlegget 
til Marine Harvest Norway AS avd. Sygna over (til 
høyre), samt anlegget sitt skisserte vannbehov i 
forbindelse med denne søknaden og sendt som 
merknad til melding om planlagt Leikanger 
Kraftverk i brev til NVE 31. oktober 2007 (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 (jfr 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. Sygna blir det 
samme som for eksisterende anlegg, i og med at det ikke planlegges nye fysiske inngrep, reguleringer 
eller arealmessige utvidelser av betydning på selve anleggsområdet.  
 
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, eventuell endring i vannføring i utløpselven samt forholdene i resipienten ved 
økte utslipp.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 
VASSDRAGET 
 
Henjaelvi (NVE nr 077.5Z) har et samlet nedbørfelt på 65,2 km². Myrdalsbreen er høyestliggende 
punkt i nedbørfeltet med 1570 moh, og i nedbørfeltet er det to innsjøer av noe størrelse. Store 
Trastadalsvatnet (1020 moh) er regulert 4,5 meter av Leikanger kommune for å sikre 
drikkevannforsyningen og landbruksvann til Systrond. De øvre partiene av nedbørfeltet er relativt 
flate, og fra disse områdene er det bratt ned til hoveddalførene og de mange sidedalene. Hoveddalføret 
er flatt øverst og blir brattere og trangere ned mot fjorden. Feltet domineres av harde 
grunnfjellbergarter, men det er mye løsmasser, med både morenemasser, skred- og forvitrings-
materiale og vannkvaliteten preges av dette.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Henjaelvi 
(NVE nr 077.5Z) 
med tilhørende 
nedbørfelt (fra 
www.nve.no). 
Sygna Settefisk 
ligger helt nederst 
mot Sogefjorden i 
Hermannsverk. 

 
 
 
 
VANNFØRING I HENJAELVI 

Spesifikk avrenning i feltet er 58,4 l/km²/s, noe som gir en gjennomsnittlig vannføring til sjø på 3,8 
m³/s og et årlig tilsig på 120 millioner m³. Alminnelig lavvannføring i Henjaelvi er beregnet til 160 l/s, 
mens 5 persentil vinter (1.okt – 30.april) er beregnet til 132 l/s, og for sommer til 1785 l/s (Kirkhorn 
2008). NVE har målt vannføring i Henjaelvi ved Flotane siden 1. januar 2007 (figur 9).  
 
De største vannføringene gjennom året kommer typisk i forbindelse med snøsmeltingen utover våren, 
og de største flommene kom i 2007 og 2008 i juni med opp mot 27 m³/s. Det var vannføringer over 5 
m³/s fra midten av mai til midten av august, og i den største vårflommen var det over 15 m³/s i hele 
første halvdel av juni. Vannføringen varierer raskt i vassdraget, og utover ettersommeren og høsten er 
det kortvarige perioder med mellom 10 og 15 m³/s i forbindelse med nedbør. På vinteren faller det 
meste av nedbøren normalt som snø i det høytliggende feltet, og vannføringen er typisk under 1 m³/s i 
kalde perioder (figur 9).  
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Det er i måleperioden ikke målt døgnvannføringer under 0,27 m³/s (laveste 9. mars 2007), hvilket 
ansees å være noe høyt, så det gjenstår sannsynligvis enda en del kalibrering av NVEs nyetablerte 
målestasjon ved lave vannføringer (figur 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Vannføring ved 
Flotane i Henjaelvi vist 
som døgnmidler for 
perioden 1.januar 2007 
til 12.juni 2008 (fra 
NVE). J . F . M . A . M . J . J . A . S . O . N . D . J . F . M . A . M . J
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SØKT LEIKANGER KRAFTVERK 
 
Hele 43 km² av de høyestliggende delene er søkt overført til planlagt Leikanger Kraftverk. 
Overføringen skal skje ved at det skal bygges en inntaksdam i hovedelven på kote 600, i tillegg vil det 
være fem bekkeinntak i sidebekker, og alle disse vil også være på kote 600. Utbygger har foreslått en 
minstevannføring på 0,254 m³/s om sommeren, tilsvarende to ganger alminnelig lavvannføring. På 
vinteren er det foreslått halvparten, dvs. 0,127 m³/s (figur 10). Dette vil påvirke tilgang på vann for 
settefiskanlegget betraktelig, slik at verken dagens produksjon eller den her omsøkte vil være mulig. 
 
 
 
 
 
Figur 10. Modellert 
frekvensfordeling av 
vannføringen i Henjaelvi 
ved Flyane (til venstre) 
og ved utløp sjøen (til 
høyre) i dag og ved det to 
ulike utbyggings-
alternativene. Figuren er 
utarbeidet av Torbjørn 
Kirkhorn (BKK) for 
Sognekraft. 

Vassføringer Henjaelvi ved utløpet i sjøen 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

0-0.5 0.5 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 7 7 - 10 10 - 15 15 - 20

Intervall 
m³/s

Før

Etter

 
 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1217 14

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
 
UNGFISK I HENJAELVI  
 
Den 26. mars 2007, ble det gjennomført standard elektrofiske med tre gangers overfiske på et areal av 
100 m² på hver av tre stasjoner på anadrom strekning i Henjaelvi (figur 11). Samlet ble det fanget 125 
fisk, fordelt på 91 laks og 34 aure på de tre stasjonene. De aller fleste laksene var sikre rømte 
oppdrettslaks, resten av laksen var også sannsynlig oppdrettslaks. 
 

 
Figur 11. Prøvefiskestasjonene i Henjaelvi ved fisket gjennomført 26. mars 2007. 
 
Det ble fanget 20 lakseunger på stasjon 1, 48 lakser på stasjon 2 og 23 lakser på stasjon 3, samtlige 
laks som ble fanget var årsyngel. Gjennomsnittlig estimert tetthet av laks var 34,2 per 100 m², og 
varierte fra 20,0 på stasjon 1 til 57,7 på stasjon 2 (figur 12 & 13).  
 
Det ble fanget 34 ungfisk av aure. Gjennomsnittlig estimert tetthet av aure var 13,2 per 100 m², og 
varierte mellom 7,4 per 100 m² på stasjon 3, og 17,1 per 100 m² på stasjon 1 (figur 12 & 13). Størst 
tetthet var det av ettåringer, med 6,8 per 100 m², av årsyngel og toåringer var det 2-3 per 100 m², mens 
det var 0,7 treåringer per 100 m² (figur 13). 
 
Gjennomsnittlig biomasse av ungfisk ved elektrofiske på tre stasjoner i Henjaelvi, var 532 gram per 
100 m2, og varierte mellom 409 gram på stasjon 3 til 853 gram på stasjon 2. Laks dominerte på alle 
stasjonene. Materialet av unglaks bestod av 44 hunner og 46 hanner, ingen av laksene var 
kjønnsmodne. I aurematerialet eldre enn årsyngel var det 10 hunnfisk og 18 hannfisk, ingen var 
kjønnsmodne. 
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Figur 12.  Tetthet av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og aure (høyre) på tre stasjoner i 
Henjaelvi ved elektrofiske 26. mars 2007.  
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Figur 13. Lengdefordeling av lakseunger (venstre) og aure (høyre) samlet inn ved elektrofiske på tre 
stasjoner i Henjaelvi 26. mars 2007. NB ulik skala på y-aksen. 
 
Utenom stasjonsfisket ble det også elektrofisket fra broen og langs venstre sida av elven på en 
strekning på ca 200 meter, med et samlet areal på ca 600 m². Ved dette fisket ble det fanget 118 laks, 
som alle stammer fra oppdrettsanlegget. Tettheten ved dette fisket var dermed vel 20 laks per 100 m², 
og siden det bare ble fisket en gang på denne strekningen, er det sannsynlig at tettheten er mye den 
samme på begge de to områdene, altså omtrent 30 laks per 100 m². 
 
Den lakseførende delen av Henjaelvi er ca. 550 meter, og bredden varierer stort sett mellom 12 og 15 
meter. Samlet produktivt elveareal er dermed ca. 7500 m². Dersom en regner at det er 30 laks per 100 
m², vil det medføre at det stod 2250 laks på elven ved undersøkelsen den 26. mars. Et rimelig anslag 
vil dermed være at det var omtrent 2000 laksunger i Henjaelvi, og at det aller meste eller alle er fisk 
som har rømt fra settefiskanlegget. 
 
 
FANGST AV LAKS OG SJØAURE I HENJAELVI 
 
Lakseregisteret opererer med ”ikke selvreproduserende bestand” om status for laks, og at det i 1997 
ble fanget 4 laks på til sammen 17 kg. Det fortelles imidlertid også om at det for et par år siden skal ha 
blitt fanget opp mot 50 fisk med størrelser opp mot rundt 7-8 kg. Det er ikke uvanlig at en kan telle 15 
fisk i laksehølen oppunder fossen. Fisket skjer imidlertid nokså uorganisert, og Fylkesmannen har 
ivret for å få fangstene rapportert. Det er også de tre siste årene sendt ut opplegg for skjellprøvetaking 
av fangstene for å bestemme opphavet til fisken, både til Systrond grunneigarlag og til Leikanger jakt 
og fiskelag. Det foreligger imidlertid ikke noe grunnlag for å vurdere fiskebestandenes status, verken i 
den offentlige fangststatistikken, eller fra skjellprøver av fisken som er fanget de siste årene. Fangsten 
av laks er trolig en blanding av rømt oppdrettsfisk og feilvandret villaks som stammer fra andre elver. 
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BIOLOGISK MANGFOLD OG VERNEINTERESSER 
 
Det er ingen registreringer i ”naturbase” vedrørende prioriterte naturtyper eller verneinteresser i det 
aktuelle tiltaks- eller influensområdet (figur 14). Områdene i nærheten har flere registreringer der det 
framgår at området har vært bosatt og dyrket i lang tid.  
 
Et område litt vest for Henjaelvi, ”Henjane” er et utmarksareal med spor etter gamle jordbruksmønstre 
med utmarksteiger, steinarbeid og slåttemarker. Området er nå i sterk gjengroing, der treslaget ask 
etter hvert dominerer (merket ”1” i figur 14). Øst for elven ligger et lite område med naturbeitemark, 
karakterisert som ”viktig”. Området er et parti med slåtteenger og beitemarker ovenfor Njøs (merket 
”2” i figur 14). Oppi den bratte lien over naturbeitemarken er et ”svært viktig” område med rik 
edellauvskog. Lokaliteten er en bratt sørvestvendt li oppunder Seljeskredfjellet, med til dels storvokst 
edellauvskog. Også dette må trolig regnes som et tidligere sterkt kulturpåvirket område, med gråor-
askeskog, med innslag av litt alm og i øvre deler også lind (merket ”3” i figur 14). 
 

 
 

Figur 14. Verneområder, prioriterte naturtyper og artsforekomster i Hermannsverk i Leikanger fra 
”Naturbase”. Settefiskanlegget markert med rød firkant langs Henjaelvi. (fra www.dirnat.no). 
 

 
 

Figur 15. Artsforekomster i nærområdene til settefiskanlegget - fra http://artskart.artsdatabanken.no. 
Det er ikke påvist rødlistearter i det aktuelle tiltaks- eller influensområdet til settefiskanlegget. 
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Artsdatabanken har registreringen av til dels trivielle arter i områdene rundt, både av fugl og av planter 
(merket ”2-4” i figur 15). Sjøauren i Henjaelvi er også avmerket som eneste i influensområdet (merket 
”1” i figur 15). Det er heller ingen registreringer i Universitetet i Oslo sine ”lavdatabase”. 
”mosedatabase” eller ”soppdatabase”, mens ”karplantedatabasen” har en registrering av en sjelden art 
like ved Henjaelvi; Takfaks (Anisantha tectorum) (R). 
 
 
KULTURMINNER 
 
Hermannsverk og bygdene rundt har en stor tidshorisont når det gjelder bosetting. Tidligste 
arkeologiske materiale er steinøkser fra eldre steinalder (10.000–4000 f.Kr.), og arkeologiske 
utgravinger har avdekket bortimot 500 ulike strukturer tilknyttet bosetning og jordbruk fra 2000 f.Kr. 
til 1000 e.Kr. Systrond kan vise til en rundt 4500 år gammel jordbrukshistorie. Stølen Orrasete ble 
ryddet for omkring 4000 år siden. 
 

 
 

Figur 16. Kulturminner i Hermannsverk, fra Riksantikvarens Askeladden-database.   
 
I Henjadalen og Grindsdalen ligger det ulike typer automatisk fredete kulturminner. Disse er tilknyttet 
stølsdrift. Enkelte av disse kulturminnene er utgravd og datert. På Svolset, 800 moh, i Friksdalen, øvre 
del av Henjadalen, ligger det tufter etter en stølsgrend. Bygningene var i bruk i tidsrommet 500–900 
e.Kr. med størst aktivitet mellom 600 og 900 e.Kr. 
 
Området ved Hermannsverk har hatt tidlig bosetting, og det er registrert er rekke arkeologiske og 
andre kulturminner i dette området. Det er imidlertid ingen kjente minner fra selve tiltaksområdet, og 
sjansen for å finne slike ansees som små, siden det aktuelle området langs elven er skutt ut og planert.  
 
De nærmeste registreringene ligger på nordsiden ved sjukeheimstomten, med et arkeologisk 
enkeltminne (reg nr 117048), fra et bosetnings-aktivitetsområde fra yngre steinalder. Dette er en 
flintdolk funnet av Oddvar Lundheim (merket ”1” i figur 16). Også sør for tiltaksområdet er det en 
arkeologisk lokalitet av typen gravminne (reg nr 116409). Denne gravhaugen er nå borte, men den 
skal ha ligget "noget i sydost for" Engelshaugen (merket ”2” i figur 16). 
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VANNKVALITET  
 
Vannet i Henjaelvi er klart med et vanligvis lavt fargetall. Med et kalsiuminnhold på 0,8 mg Ca/l, er 
Henjaelvi således ”svært kalkfattig” og ”klar” i henhold til typifiseringen etter EUs 
Vannrammedirektiv. 
 
Vannkvaliteten er ikke preget av forsuring. Målinger av pH viser at denne er stabilt god med pH 
normalt mellom 6,0 og 6,5 (figur 17 oppe til venstre). Vannprøver tatt fra råvannet til Marine Harvest 
AS sitt smoltanlegg nederst i Henjaelvi i perioden 2006 til 2008 hadde i gjennomsnitt 0,8 mg Ca/l, 
med variasjon mellom 0,3 og 1,3 mg/l. Turbiditeten i vassdraget er også meget lav, med verdier 
vanligvis godt under 0,5 (FNU) (figur 17 oppe til venstre). 
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Figur 17. Vasskvalitetsmålinger ved 
drikkevanninntaket og  ved utløpet av Henjaelvi i 
perioden 1993 til 2008. Over: Surhet og 
turbiditet, over til høyre: tarmbakterier, og  til 
høyre: næringsrikhet som totalfosfor og 
totalnitrogen. Data fra Leikanger kommune v/ Per 
Gjerland og Fylkesmannens miljøvernavdeling 
ved Bård Ottesen.  
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Det foreligger også noen målinger av tarmbakterien E.coli fra utløpet av Henjaelvi. Disse har stort sett 
tilsvarende verdier som det som blir registrert ved drikkevannsinntaket, med unntak av to målinger i 
perioden 1993 – 2008 som hadde E.coli konsentrasjoner mellom 500 og 600 bakterier per 100 ml, 
mens det ved drikkevannsinntaket ikke er målt verdier over 150 per 100 ml (figur 17 oppe til høyre). 
De høyeste målingene forekommer stort sett på sommeren, da både beiteaktivitet og ferdsel i 
nedbørfeltet er størst. Dette er vanlig i vassdrag ved landbruksområder og i relativt tettbygde strøk.  
 
Vannet er relativt næringsfattig, med et gjennomsnittlig innhold av næringsstoffet fosfor på omtrent 5 
µg P/l og nitrogen på 131 µg N/l. Begge tilsvarer SFTs tilstandsklasse I = ”meget god”. Innholdet av 
karbon (TOC) var også relativt lavt med et gjennomsnitt på 1,9 mg C/l i, men enkeltmålingene varierer 
fra 0,6 (svært god) til 4,3 (mindre god). Målingene samsvarer med relativt lavt fargetall, med et 
gjennomsnitt på 10,5, men variasjon fra mindre enn 5 (svært god) til 30 (mindre god) mg Pt/ (figur 17 
nede til høyre) 
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VANNFORSYNING 
 
Leikanger vassverk tar ut vann fra Henjaelvi oppom uttaket for settefiskanlegget (figur 18). Dette 
anlegget ble tatt i bruk i 2001. Anlegget renser vannet først i et sedimenteringsbasseng, med 
påfølgende grovfiltrering av råvann før det går inn på membranfilterne. I 2009 skal det også være 
installert et UV-anlegg som ny hygienisk barriere. Anlegget leverer vann til både husholdninger og 
hele bebyggelsen for øvrig i Hermannsverk, samt også til en del jordbruksvanning. Med oppunder 
2000 innbyggere, og noe jordvanning med mer, leverer anlegget sannsynligvis mellom 1000 og 2000 
m³/døgn, tilsvarende 15 – 30 l/s i gjennomsnitt over døgnet, med maksimalt antatt uttak på 50 l/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Leikanger 
vassverk tar vann 
direkte fra Henjaelvi, 
oppom inntaket til 
settefiskanlegget 

 
 
RESIPIENTEN SOGNEFJORDEN  
 
Settefiskanlegget har utslipp 
til sjø i Sognefjorden på 30 
meters dyp ca 300 m 
nedenfor anlegget. Sogne-
fjorden er Norges største og 
dypeste fjord med et 
maksimaldyp på over 1300 m 
dyp sør for Vadheim i 
Høyanger kommune, og med 
dybder over 1000 m midt-
fjords ved utslippet (figur 
19).   
 
 
Figur 19. Dybdekart over 
Sognefjorden med anlegget 
og utslippet. (fra 
www.fiskeridir.no). 

 
Det antas derfor å være meget gode vannutskiftingsforhold i hele vannsøylen i Sognefjorden, og 
resipientforholdene i området utenfor settefiskanlegget på Hermansverk ansees for å være meget gode. 
Det er ikke utført noen resipientundersøkelse i forbindelse med utløpet fra settefiskanlegget. 
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AKVAKULTUR OG SMITTEHENSYN 
 
Det er ingen akvakulturanleggg nærmere enn 5 km fra settefiskanlegget (figur 20). Anlegget henter 
sitt vann oppstrøms lakseførende strekning i Henjaelvi.  
 

 

Figur 20. Sognefjorden med akvakulturanlegg, - settefiskanlegget er lilla (fra www.fiskeridir.no). 
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VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENSER  
 
Marine Harvest Norway AS avd. Sygna har Henjaelvi som vannilde, med et samlet nedbørfelt på 
nesten 65 km². Det er ingen magasin i forbindelse med inntaket, men gjennomsnittlig vannføring i 
elven er på 3,8 m³/s, og en har aldri hatt problemer med vanntilgang. Når det nå søkes om en utvidelse 
av konsesjonen til 2,5 millioner sjødyktig settefisk, vil det være behov for uttak av inntil 36 m³/min (= 
0,6 m³/s) i månedene juli til og med september og mellom 20 og 30 m³/min resten av året (figur 21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Anleggets skisserte 
vannbehov i forbindelse med 
denne søknaden og også sendt 
som merknad til melding om 
planlagt Leikanger Kraftverk i 
brev til NVE 31. oktober 2007. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
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Planlagt vannuttak utgjør en liten del av vannføringen i elven selv vinterstid og etter tørke, også etter 
uttak til det kommunale drikkevannsanlegget på maks 50 l/s, og det største uttak av vann på 0,6 m³/s 
forekommer i over 85% av den tiden (figur 22). Lave vannføringer forekommer vanligvis vinterstid, 
da forbruket ved anlegget generelt også er lavest, og gjerne halvparten av det som er antydet som 
ønskelig margin for uttak (figur 21).  
 
 
KONFLIKT MED LEIKANGER KRAFTVERK  
 
Norconsult AS har utarbeidet et notat der konflikten dette vannuttaket vil medføre for planene for søkt 
Leikanger kraftverk er beregnet (Stranden 2009), og hovedpoengene derfra er gjengitt her. Det er 
imidlertid ikke tatt utgangspunkt i at dette vannuttaket er tilnærmet det en har hatt ved anlegget det 
siste årene.  
 
Notatet har vurdert tap i et mulig Leikanger kraftverk som følge av slipp av vann til et eksisterende 
settefiskanlegg i Henjaelvi nedstrøms inntaket. Det er to alternativer for inntak til Leikanger kraftverk, 
enten på kote 600, eller på kote 365. Uten slipp av minstevannføring fra de planlagte inntakene vil 
tilgjengelig vann for settefiskanlegget bestå av tilsig fra lokalfeltet nedstrøms inntakene, samt 
flomoverløp ved inntakene. Det er antatt at alt vann overføres i lavvannsperioder og at det dermed 
ikke er forbislipping som følge av at tilsiget går under nedre slukeevne/ inntakskapasitet. 
 
Tapt produksjon er estimert ved antakelse om en energiekvivalent i det planlagte kraftverket på hhv. 
1,413 kWh/m³ og 0,856 kWh/m³ som gitt i I henhold til den samme rapporten vil det være et totalt 
flomtap på snaut 6 Mm³/år i Henjaelvi uten slipping av minstevannføring, og eneste forbislipping av 
vann vil være evt. minstevannføring. Arealer og midlere tilsig i Henjaelvi er også hentet fra refererte 
rapport og NVE-atlas uten ytterligere vurderinger. Det er tilnærmingsvis antatt at alt tilsiget i feltet 
kommer oppstrøms settefiskanlegget, da nedbørfeltet nedstrøms er marginalt (~0,5 km²), samtidig som 
det spesifikke tilsiget er lavt. 
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Tilsiget til de planlagte inntakene er simulert ved hjelp av serien 71.5 Feios, som har observert 
vannføring i et sammenlignbart felt på motsatt side av Sognefjorden i perioden 1978-2007. For å 
representere lokaltilsiget i restfeltet nedstrøms inntakene, ville det vært en fordel å benytte et noe 
lavereliggende vannmerke (uten signifikant bretilsig), ettersom sommertilsiget og vintertilsiget i 
restfeltet vil være hhv. lavere og høyere. For å få inn denne effekten til en viss grad, er data fra serien 
79.3 Nessedaleselv brukt. Dette feltet ligger lenger ut i Sognefjorden og generelt noe lavere enn 
Henjaelvi. Også denne vil gi et overestimert sommertilsig og underestimert vintertilsig for restfeltet, 
men tilnærmingen vurderes som mer realistisk enn å bruke en av seriene i området med betydelig 
bretilsig. 
 
Sum av flomoverløp ved inntak og lokaltilsig i restfelt er vist i Figur 22, sammenlignet med en 
situasjon før overføring av vann til et mulig kraftverk (og uten bruk av magasinvann). Figuren viser at 
med inntak til kraftverket på kote 600 og 325, er tilgjengelig vannmengde under 36 m³/min i hhv. ca. 
56 % og 69 % av tiden. I en uregulert situasjon vil tilgjengelig vannmengde være under 36 m³/s i ca. 
15 % av tiden, uten bruk av magasinvann.  
 
Dersom det forutsettes at det må slippes vann fra inntakene slik at 36 m³/min blir tilgjengelig for 
settefiskanlegget like stor andel av tiden som det er i dag, svarer dette til et vannvolum som skravert i 
Figur 22 dersom inntaket legges på kote 600. Resultater for vannslipp både med inntak på kote 600 og 
325 er listet i tabell 3, samt hvilken produksjon vannslippet tilsvarer. Dersom det slippes 
minstevannføring fra ett eller flere av inntakene, vil vannmengden som må slippes, og dermed 
produksjonstapet, reduseres. 
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Figur 22. Varighetskurver for tilgjengelig vann for settefisk anlegget før og etter overføring til 
planlagte Leikanger kraftverk. Grått felt markerer ”tapt” vann for kraftverket (fra Stranden 2009). 

Tabell 3 Vannvolum som må slippes fra inntak for å gi 36 m³/min ved Leikanger like stor del av tiden 
som i dag, og ”tapt” produksjon ved de to ulike alternativene for planlagt Leikanger kraftverk.. 
 

 Restvannføring 
(uten vannslipp) 

Mm³/år 

Nødv. vannføring 
(med slipp av vann) 

Mm³/år 

Vannslipp 
Mm³/år 

Produksjon 
GWh/år 

Inntak kote 600 33,1 38,3 5,2 7,3 
Inntak kote 325 23,5 30,9 7,3 6,3 
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MULIGHETER FOR YTTERLIGERE VANNSPARING 
 
De foretatte beregningene av teoretisk vannforbruk ved anlegget på Sygna er generelt sett høyere enn 
det som blir reelt fordi en bare har lagt til grunn 200 % oksygenmetning på inntaksvannet, mens det 
også vil være individuell karoksygenering. Dessuten har en benyttet utgangsverdier for de månedlige 
fiskestørrelser i stedet for gjennomsnittlige fiskestørrelser, og en forutsetter at fisken står i anlegget 
hele måneden selv om fiskegruppene faktisk skal leveres før månedsslutt. Perioder med et par grader 
høyere temperatur og en noe større fisk enn forutsatt vil imidlertid gi en økning i oksygenforbruket og 
øke vannbehovet, men siden anlegget på Sygna kan veksle ferskvannet med kaldere sjøvann, kan 
temperaturen senkes i de varme periodene om sommeren.   
 
Anlegget har også mulighet for å installere karluftere i 8 m karene. Sommerstid og høst vil bruk av 
karluftere gi en vannbesparelse fra et behov på 0,30 - 0,47 l/min/kg fisk i perioden juni - september 
ved ordinære temperaturer til et behov på ned mot 0,1 l/min/kg fisk. Ved bruk av karluftere i f.eks 
perioden juni - september, vil vannforbruket bli redusert til under 5 m³/min i juni og juli og under 10 
m³/min i august og september. I forhold til å bare benytte 200 % oksygenering på råvannet på vanlige 
sommertemperaturer, vil dette redusere vannforbruket med 50 – 65 % i perioden juni – september. 
Disse to tiltakene vil i nedbørs fattige perioder med lav avrenning kunne sørge for en trygg og sikker 
vannforsyning til anlegget. Disse to tiltakene kan benyttes hver for seg, alternativt at man alternerer 
mellom disse. 
 
KONSEKVENSER FOR ØVRIGE FORHOLD 
 
Siden den omsøkte utvidelsen ikke medfører noen nye fysiske tiltak eller arealbeslag, vil det ikke 
medføre noen virkning eller konsekvens for følgende forhold: 

• Biologisk mangfold, vilt og verneinteresser 
• Inngrepsfrie områder 
• Landskap  
• Landbruk 
• Kulturminner 
• Vannkvalitet og drikkevannsinteresser 
• Friluftsliv og andre brukerinteresser 

 
Omsøkte utvidelse av fiskeanlegget medfører en mindre økning i vannbruk, siden det nå skal tas i bruk 
karluftere ved de store produksjonskarene. Da vil vannbruken i perioder med begrenset vanntilgang 
ikke bli vesentlig endret ved en tredobling av konsesjonen ved anlegget ved anlegget. Det er derfor 
ikke å vente at det blir annet enn små negative konsekvenser for laks og sjøaure i vassdraget. Dersom 
både Leikanger kraftverk og settefiskanlegget bygges ut, må det etableres minstevannføring av hensyn 
til fisken på lakseførende strekning (figur 23). 
 

 
 

Figur 23. Lakseførende strekning nedover mot settefiskanlegget  
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KONSEKVENSER FOR RESIPIENTFORHOLD 
 
Utslippsledningen fra anlegget går i dag ut på 30 meters dyp i Sognefjorden omtrent 300 m nedenfor 
anlegget. Det er ikke utført strømmålinger eller resipientvurdering i forbindelse med denne 
dokumentasjonen, men det er høyst sannsynlig at sjøområdet har meget god vannutskifting i 
overflaten, og siden fjorden er stor og dyp med en dyp terskel ytterst i fjordmunningen, vil det heller 
ikke være store stagnerende dypvannsmasser i området. Tilførsler av organisk stoff til dette 
sjøområdet vil derfor ikke medføre belastning på oksygennivå i de dypere vannlagene. 
 
Et slikt settefiskanlegg vil ha utslipp til sjø, både av organisk materiale og også næringsstoff. Med et 
årlig samlet salg på 277 tonn fisk, trengs det en årlig fôrmengde på vel 340 tonn.   
 
Ved et slikt avløp vil ferskvannet stige raskt mot overflatevannmassene i sjøen. Bare de største 
partiklene vil sedimentere lokalt ved selve utslippet, fordi den sterke oppstigende og bortgående 
strømmen tar med seg alle de finere partiklene. Lenger bort fra utslippet vil strømhastigheten etter 
hvert avta og være avhengig av de generelle strømforholdene i sjøområdet. Det vil da være mer 
“sedimenterende forhold” ettersom vannhastigehten avtar, og partikler med stadig mindre størrelse vil 
sedimentere ut. Der vil naturlig nedbryting kunne holde tritt med tilførslene siden det er god tilgang på 
oksygen ved tilførsel av friskt vann over sedimentet. 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 (figur 24). Dette anses også å være tilfellet for det omsøkte utslippet, men anlegget har 
likevel planer om å etablere 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 24).  
 
Figur 24. Sammenstilling av 
resultater fra Rådgivende 
Biologer AS undersøkelser 
ved utslipp til sjø fra 15 
settefiskanlegg, der det er 
benyttet MOM-B / NS 9410-
metodikk med grabbhogg i 
økende avstand fra selve 
utslippspunktet. Fargene er i 
henhold til NS 9410: Blå = 
”lite påvirket”, grønn = 
”middels påvirket”, gul = 
”sterkt påvirket” og rød = 
”uakseptabelt påvirket”. 
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SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER  
 
En utvidelse av anlegget vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å sikre arbeidsplassene i 
distriktet. Det ventes også at en mer enn dobling av produksjonen ved anlegget vil medføre en økning i 
skatteinntektene til Leikanger kommune. En utvidelse vil dessuten medføre lokal sysselsetting i 
anleggsperioden. 
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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. 
 
 
 


