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FORORD  
 
 
Imsland Smolt AS søker om konsesjon for en produksjon av 5 millioner sjødyktig settefisk i et 
kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg i Vindafjorden i Vindafjord kommune. Det 
har tidligere vært drevet settefiskproduksjon av laks på lokaliteten (reg. nr R/V 0006) med en 
konsesjonsramme på 1 million settefisk. Settefiskproduksjonen ble nedlagt da Imsland Smolt AS i 
2000 fikk landbasert marinfiskkonsesjon  (reg. nr. R/V 0013 for yngelproduksjon av torsk og kveite, 
senere bare kveite). Det søkes nå om ny konsesjon for produksjon av settefisk av laks og ørret. 
Marinfiskvirksomheten ønskes primært opprettholdt, men vil bli avviklet dersom denne søknaden blir 
innvilget og forvaltningen krever dette. 
 
Rådgivende Biologer AS har utarbeidet nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en søknad om ny 
konsesjon. Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for å vurdere utslippsløyve etter 
Forurensningsloven og for den samlete konsesjonsramme etter Akvakulturloven. Det meste av 
dokumentasjonen er basert på foreliggende informasjon stilt til rådighet fra Imsland Smolt AS.  
 
Imsland Smolt AS har i dag konsesjon på regulering av Ølmedalsvatnet med 0,35 m, og leier retten til 
å benytte deler av vannføringen i Imsdalselva til smoltproduksjon. Imsland Smolt AS fremleier denne 
fallretten til Imsland Kraftverk (Fjellkraft AS) samtidig som anlegget i samme avtale sikres nok vann 
til sin produksjon. For å sikre tilstrekkelig med vann i perioder med lav avrenning arbeides det med en 
konsesjonssøknad til NVE for regulering av Damsvatnet. 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 Imsland Smolt AS ved Ørjan Tveiten for oppdraget. 
 

 Bergen, 18. september 2009 
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SAMMENDRAG  
 
Tveranger, B  2009. 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS  
Rådgivende Biologer AS, rapport 1241, 21 sider, ISBN 978-82-7658-699-2 

 
Imsland Smolt AS søker om ny konsesjon for en produksjon av 5 millioner sjødyktig settefisk på 
lokaliteten Imslandsjøen (lok. nr. 13344) i Vindafjord kommune. Denne rapporten oppsummerer 
foreliggende grunnlagsdokumentasjon for konsesjonsbehandlingen etter Akvakulturloven.  
 
Produksjonen vil bestå av 1,67 millioner 80 grams tidlig høstsmolt, 1,67 millioner 80 grams høstsmolt 
og 1,66 millioner 125 grams ettårssmolt, til sammen 5 millioner smolt og 475 tonn levert og produsert 
fisk. Det er da regnet et svinn på omtrent 17 % fra 5 grams yngel kommer inn i anlegget fra 
Vågafossen eller 23 tonn underveis i produksjonen. Med en antatt samlet biologisk fôrfaktor på 1,2 
over hele produksjonen, vil det medgå 570 tonn fôr årlig.  
 
Vanntilgangen til anlegget er sikret gjennom en grunneieravtale der anlegget leier deler av fallrettene 
til Ølmedalselva. Anlegget har konsesjon fra Olje- og Energidepartementet (OED) fra 28. november 
2001 for regulering av Ølmedalsvatnet med 0,35 m. For å sikre nok vann i perioder med lav avrenning 
arbeides det med en søknad til NVE om regulering av Damsvatnet med 10 m. Det skal bygges et 
kraftverk (Imsland krafverk) like ved smoltanlegget, og Imsland Smolt AS fremleier sine fallretter til 
kraftverket samtidig som avtalen sikrer settefiskanlegget nok vann til sin produksjon, også i perioder 
med lav vannføring og når kraftverket står. Smoltanlegget vil via en vannbehandlingstank/tunnel 
bygget i fjell ta ut vann fra undervannet i kraftverket, og kan ta ut inntil 1,2 m³/s.  
 
Avløpsvannet fra anlegget skal slippes urenset ut i sjø i Vindafjord på rundt 30 meters dyp. Nylig 
utførte undersøkelser viser at det er middels gode strøm- og vannutskiftingsforhold i sjøområdet 
utenfor anlegget. Strømforholdene er tilstrekkelige til å sikre en god spredning av organisk materiale 
fra anlegget, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv og god omsetning av 
organisk materiale fra avløpets nærområde og utover i resipienten. En resipientundersøkelse viste også 
gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i vannsøylen, nivået av næringssalter, 
sedimentkvalitet samt kvaliteten på bløtbunnsfaunaen.  
 
Den omsøkte nyetableringen medfører ikke naturinngrep utover de arealene som i dag nyttes til 
smoltproduksjon. Nyetableringen vil derfor ikke medføre endrede virkninger for de omkringliggende 
andre brukerinteressene knyttet til resipientforhold. Når det gjelder smittehensyn, er det kort avstand 
(0,8 km) til nærmeste matfiskanlegg for laks, men dette anlegget tilhører Marine Harvest Norway AS. 
Arealet er disponert til formålet i gjeldende kommuneplan. 
 
En nyetablering (egentlig reetablering) av 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.   
 
Nyetableringen involverer også en søknad om regulering av Damsvatnet med 10 m for å sikre nok 
vann til anlegget (og kraftverket) i perioder med lav avrenning, og det skal søkes om egen konsesjon 
etter Vannressursloven for dette tiltaket. 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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IMSLAND SMOLT AS 
 
Imsland Smolt AS drev tidligere settefiskproduksjon av laks på lokaliteten Imslandsjøen (reg. nr R/V 
0006, lokalitet nr 13344) med en konsesjonsramme på 1 million settefisk. Settefiskproduksjonen ble 
nedlagt da Imsland Smolt AS i 2000 fikk landbasert marinfiskkonsesjon (reg. nr. R/V 0013 for 
yngelproduksjon av torsk og kveite, senere bare kveite). Det søkes nå om ny konsesjon for en 
produksjon av 5 millioner sjødyktig settefisk av laks og ørret. Marine Harvest Norway AS ønsker å 
kunne kombinere driften av det nye smoltanlegget og marinfiskanlegget, men marinfiskvirksomheten 
vil bli avviklet, dersom dette blir et krav fra forvaltningen. 
 
Anlegget 
 
Det eksisterende anlegget (se forsidebilde) vil bli revet og erstattet med et nytt anlegg tilpasset den 
omsøkte konsesjonsrammen på 5 millioner smolt (jf. figur 1).  
 

 
Figur 1. Plassering av det nye smoltanlegget i Vindafjorden. 
 
Smoltanlegget nede ved sjøen skal ha en rekke bygninger som huser de ulike aktiviteter og funksjoner 
for en samlet produksjon på 5 mill sjøklar smolt. Produksjonen planlegges innenfor anleggets ulike 
avdelinger (jf. figur 1), med følgende karkapasitet fordelt på følgende typer kar, med et samlet volum 
på 10 200 m³: 
 
• Påvekst 2 uteavdelingen: 9 stk 18 m kar og vannhøyde 3,15 m og volum på 800 m3 = 7200 m³ 
 
Ved siden av påvekst 2 uteavdelingen skal det bygges et resirkuleringsanlegg. Vannforsyningen vil 
bestå av 98 % resirkulert vann og 2 % nytt vann. Produksjonsvannet blir partikkelrenset gjennom et 
mekanisk filter, ammonium blir avgiftet i et biofilter, vannet blir UV-behandlet for å fjerne bakterier 
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og virus, luftet for å fjerne karbondioksyd og til slutt tilsatt oksygen før det returneres til tankene. 
Mengden nytt vann er beregnet til 30 m³ pr time. 
 
Karkapasiteten for tilvekst på resirkuleringsanlegget er fordelt på følgende kar: 
 
• 10 stk 12 m kar (påvekst 1 inneavdelingen) med vannhøyde 2,6 m og volum på 300 m3 = 3000 m³ 
  
Med dette resirkuleringsanlegget vil karkapasiteten for påvekst på anlegget bli på totalt ca 10 200 m³. 
Anlegget skal også ha CO2 lufting og system for nødoksygenering på alle de store utekarene som en 
sikkerhet for ekstra tørre perioder med lav tilrenning, og som en ekstra tilleggsberedskap ved eventuell 
stopp i vanntilførselen.   
 
Med en samlet karkapasitet for påvekst på anlegget på 10.200 m³ og en maksimalbelastning på 230 
tonn i anlegget i april, vil gjennomsnittstettheten i karene ikke overstige 22,5 kg/m³. Tettheten i 
påvekst 1 resirkuleringsanlegget og i påvekst 2 sjøvann/ferskvann uteavdelingen vil for hver enkelt 
gruppe ikke overstige henholdsvis 23 og 32 kg/m³.   
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på vel 230 tonn i april og 206 tonn den første 
uken i august. 
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Vanninntak og vannbehandling  
 
Imsland kraftverk skal utnytte fallet mellom Ølmedalsvatn (NVE nr 22624) på kote 115 og kote 7,0 i 
Hustveitelva ved Imsland i Vindafjord kommune. Fra inntaket i Ølmedalsvatnet føres vannet gjennom 
fjell i tunnel med tverrsnitt 12 m² eller via et borehull med diameter 1,8 m. På den nederste 
strekningen legges en rørgate på 1,5 m diameter i grøft ned til planlagt kraftstasjon. Kraftstasjon 
plasseres i dagen i skjæring bak eksisterende bygninger (figur 2).  
 
Imsland Smolt AS skal bygge et settefiskanlegg for produksjon av laksesmolt nede ved sjøen og 
utløpet av vassdraget. Selskapet har i dag OED konsesjon på 0,35 m mellom kote 115,4 og 115,05 
moh regulering av Ølmedalsvatnet. Smoltanlegget vil få sitt vann fra undervannet til kraftverket via et 
vannbehandlingsbasseng (jf. figur 4). Av plasshensyn er vannbehandlingstanken på 2000 m³ lagt i 
fjell som en tunnel som er ”koblet” til undervannet på kraftverket. Vann som ikke forbrukes av 
smoltanlegget, skal gå tilbake til Hustveitelva like oppstrøms nederste hølen før utløpet (se foto i figur 
3 på neste side). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Oversikt over 
Imsland Kraftverk 
planlagte installasjoner. 
Det vises for øvrig også 
til fotoserie i figur 3 på 
neste side.  

 
I perioder med lav vannføring i vassdraget vil kjøringen av kraftverket være styrt av vannbehovet til 
smoltanlegget. Det er valgt 2 turbiner for å tilpasse seg vannuttaket til smoltanlegget best mulig, med 
en samlet maksimal slukevne på 5,5 m³/s. I lengre perioder med lavt tilsig vil det være nødvendig å 
redusere tappingen til smoltanlegget i forhold til ønsket vannuttak med dagens regulering i 
Ølmedalsvatn. Fra inntaket planlegges det lagt et 1500 mm PE rør på bunnen til 14 meter dybde i 
innsjøen (jf. figur 4). En lukekonstruksjon ved inntaket muliggjør blanding av varmt overflatevann og 
kaldere dypvann om sommeren, og motsatt om vinteren, slik at en kan regulere temperaturen på 
vannet til smoltanlegget og derved optimalisere vannbruk ved fiskeanlegget ved hjelp av 
temperaturstyring på inntaksvannet (beskrivelse av vanninntak: Fra Johnsen og Kålås 2005).  
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Det planlegges sluppet en minstevannføring på 50 l/s fra Ølmedalsvatnet, i tråd med Imsland Smolt 
AS sin gjeldende konsesjon for regulering av vannet til settefiskformål (OED 28. november 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Planlagt plassering av inntaket i Ølmedalsvatnet (øverst til venstre), planlagt plassering av 
rørtrase på den nederste strekningen fram mot bratthenget ned mot sjøen (øverst til høyre), planlagt 
plassering av kraftstasjon i dagen bak eksisterende bygninger (nede til venstre), planlagt nedre del av 
rørtrase med utløp til nedre kulp i elven (nede til høyre). Alle foto: CM-Consulting v/Knut Helgesen. 

 

 
Figur 4. Til venstre: Plassering av kraftstasjon og vannbehandlingsbasseng. Til høyre: Prinsippskisse av 
inntak og lukehus i Ølmedalsvatnet. 
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Vannet som skal benyttes på anlegget er undervann fra kraftstasjonen når kraftverket kjører. Dette 
vannet skal føres til et vannbehandlingsbasseng på 2000 m³ skutt ut i fjellet bak kraftstasjonen (figur 
4). Her skal vannet tilsettes kalkslurry for å heve pH. Størrelsen på vannbehandlingsanlegget sikrer at 
en får nok holdetid på vannet etter tilsetting av kalken. 
 
I forhold til ovenfor skisserte planer for vanninntak og vannbehandling har det skjedd litt endringer. 
Det er nå etablert tunnel hele veien fra Ølmedalsvatnet og ned til kraftstasjonen plassert inne i fjellet 
ved Imsland smolt AS. Avløpstunnellen fra kraftverket ligger på kote 9, og vannet til settefiskanlegget 
skal hentes derfra. Tunnellen vil fungere som vannbehandlingstank. 
 
Anlegget skal ha oksygeneringsanlegg med tilførsler både til råvannet og ved diffusorer til de enkelte 
karene. En vil benytte opptil 200 % oksygentilsetting på inntaksvannet til gjennomstrømmingsdelen av 
anlegget (påvekst 2 uteavdelingen) i produksjonssyklussen fram til smoltutsett. Det skal investeres i 
utstyr som sørger for oksygentilsetting i råvannet samt individuell oksygentilsetting til hvert kar, der 
det monteres 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 tillegg skal det på alle de store 18 m karene etableres et 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 utgjør et nyttig beredskapstiltak for 
vannsparing i de periodene en har lav avrenning og tilførsler av vann til anlegget. Sammen med et 
system for nødoksygenering av karene er dette også et sikkerhetstiltak om uforutsette forhold skulle 
medføre midlertidig stans i tilførslene av ferskvann til anlegget.  
 
Anlegget har i dag en sjøvannskapasitet på 30 m³/min som forsyner kveiteanlegget med sjøvann. 
Eksiterende sjøvannsledning ligger på 60 m dyp (Φ= 630 mm, lengde vel 100 m). Kapasiteten vil økes 
etter behov. Det foreligger således planer om å legge ut et nytt sjøvannsinntak på rundt 60 m dyp (Φ= 
600 mm, lengde vel 100 m) slik at sjøvannskapasiteten dobles (figur 5). Alt sjøvannet skal filtreres og 
UV-behandles før det benyttes på anlegget, dvs i påvekstfasen. Sjøvann benyttes aktivt fra fisken er ca 
35 – 40 gram, og innslaget øker gradvis til bortimot full sjøvannstilvenning fram mot levering. 
  
Privatrettslige forhold knyttet til anlegg og vannforsyning  
 
Vanntilgangen til anlegget er sikret gjennom en grunneieravtale der anlegget leier deler av fallrettene 
til Ølmedalselva. Det skal bygges et kraftverk (Imsland krafverk) like ved smoltanlegget, og Imsland 
Smolt AS fremleier sine fallretter til kraftverket samtidig som avtalen sikrer settefiskanlegget nok 
vann til sin produksjon, også i perioder med lav vannføring og når kraftverket står. Smoltanlegget skal 
ta ut vann fra undervannet til kraftverket og har rett til å ta ut inntil 1,2 m³/s fra en 
vannbehandlingstank bygget i fjell like bak kraftverket.  Anlegget har også inngått en avtale med 
grunneierne om leie av grunn for selve anlegget og rett til å ta ut vann fra ”Imslandsfossen”. 
 
Avløp til sjø 
 
Når det nye anlegget blir bygget, vil eksisterende avløp fra dagens anlegg nede ved sjøen bli faset ut 
og fjernet. Det planlegges lagt ut ett nytt avløp på 30 m dyp med en lengde på vel 60 m og en 
dimensjon på 1000 mm PEH. (figur 5). Det er ikke planlagt noe rensing av avløpsvannet siden 
utslippet skal gå ut i en stor og dyp fjord med høy resipientkapasitet. 
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Figur 5. Plassering av 
avløpsledningen og de to 
sjøvannsinntakene i sjøområdet 
utenfor settefiskanlegget i 
Vindafjord. 

 
 
Planlagt produksjon 
 
Anlegget legger opp til å produsere følgende tre grupper med fisk   
• 1,67 mill stk tidlig høstsmolt, snittvekt 80 gram for levering i uke 32 (ca 10. august) 
• 1,67 mill stk høstsmolt, snittvekt 80 gram for levering i uke 43 (ca 25. oktober)    
• 1,66 mill stk ettårssmolt, snittvekt 125 gram for levering i uke 14 - 17 (april)  

 
Produksjonssyklussen i anlegget er planlagt som følger: All klekking og startfôring av yngel skal 
foregå i anlegget på Vågafossen. Her klekkes og startfôres 2,4 millioner yngel i januar (uke 3) vel åtte 
uker etter innlegging av øyerogn i oktober. Denne gruppen fôres fram til 1,67 millioner 80 grams tidlig 
høstsmolt på Imsland for salg i uke 32 (ca 10. august). 2,4 millioner yngel klekkes og startfôres tidlig i 
april (uke 14) på Vågafossen vel åtte uker etter innlegging av øyerogn helt i slutten av januar. Denne 
gruppen fôres fram til 1,67 millioner 80 grams høstsmolt på Imsland for salg i uke 43 (ca 15. oktober). 
2,4 millioner yngel klekkes og startfôres i juni (uke 24) på Vågafossen vel åtte uker etter innlegging av 
øyerogn i april. Denne gruppen fôres fram til 1,66 millioner 125 grams ettårssmolt på Imsland for salg 
i april (uke 14 - 17). 
 
For å få full utnyttelse av anlegget skal produksjonen være mest mulig strømlinjeformet i den forstand 
at det brukes totalt 20 uker på å få fram gruppe 1 og 2 fra rogninnlegg til smolten er ute av anlegget. 
Det samme gjelder også for gruppe tre (ettårssmolten) fram til den er ute av resirkuleringsanlegget. 
Hver gruppe oppholder seg i likt antall uker i hver avdeling på anlegget for på den måten å oppnå et 
effektivt skille mellom hvert innlegg i hver avdeling, samt at all fisken er ute av en avdeling før neste 
gruppe kommer inn. På denne måten oppnås det et generasjonsskille mellom de ulike gruppene av 
fisk, samt at hver gruppe holdes innenfor hver sin egen smittemessige enhet (jf. figur 6). Det eneste 
unntaket er ettårssmolten, som skal stå i uteanlegget fram til utgangen av april, men på denne tiden av 
året er det uansett ikke noen overlappende gruppe som skal stå i uteanlegget.  
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Produksjonssyklusen for de ulike gruppene er som følger: 
Det kommer inn 5 grams yngel fra anlegget på Vågafossen 
til Ismland tidlig i uke 13 (siste uken i mars) til påvekst 1 
resirkuleringsavdelingen. I uke 24 flyttes den første 
gruppen med fisk ut av resirkuleringshallen til påvekst 2 
uteavdelingen. I samme uke  (rundt 10. juni) kommer det 
en ny gruppe med 5 grams yngel fra anlegget på 
Vågafossen til påvekst 1 resirkuleringsavdelingen på 
Ismland (jf. figur 6). 
 
Sjøklar settefisk fra den første gruppen med yngel leveres 
fra anlegget innen utgangen av uke 33. I starten av uke 35 
flyttes gruppe nr 2 ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen. Senere i samme uke (rundt 25. august) 
kommer det en ny gruppe med 5 grams yngel fra anlegget 
på Vågafossen til påvekst 1 avdelingen.   
 
Sjøklar settefisk fra den andre gruppen med yngel leveres 
fra anlegget innen utgangen av uke 43. I starten av uke 45 
flyttes gruppe nr 3 ut av påvekst 1 avdelingen til påvekst 2 
uteavdelingen. Sjøklar settefisk fra den tredje gruppen med 
yngel står i uteanlegget fram til utgangen av april og 
leveres i perioden uke 14 – 17.  
 
Det skal benyttes resirkulering av ferskvann i påvekst 1 
avdelingen. Det skal benyttes en blanding av ferskvann og 
sjøvann i påvekst 2 uteavdelingen. 
 
All fisk får 12/12 t lysstyring i påvekst 1 avdelingen i fem 
uker før overføring til påvekst 2 uteavdelingen. Ved 
overføring til påvekst 2 uteavdelingen blir all fisken 
tilhørende gruppe 1 og 2 vaksinert og satt på 24 t lys.  
 
Gruppe tre vaksineres i nov-des. Denne går på 25 promille 
sjø i perioden desember – mars, og går på rent sjøvann i 
april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Detaljert produksjonsplan for anlegget basert på 
overføring av tre grupper med 2,0 mill stk fem grams yngel 
fra anlegget på Vågafossen. 
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Anlegget legger opp til følgende driftssyklus (jf. tabell 1 og figur 7): 
 
Tabell 1. Beskrivelse av planlagt driftssyklus ved det nye anlegget ved Imslandsjøen med overslag 
over fiskemengde ved utgangen av hver måned gjennom året av alle typer fisk, samt samlet mengde i 
anlegget. Gjennomsnittlig produksjonstemperatur for de ulike gruppene er angitt, og bruk av 
oppvarmet vann er vist med grå skravering.  
 

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

antall 
1000 

snittvekt 
gram 

mengde 
tonn 

antall 
1000 

snittvekt
gram 

mengde
tonn 

antall 
1000 

snittvekt
gram 

mengde 
tonn 1000 gram tonn 

J 7       1675 90 150,75 1675 90 150,75 
F 6       1670 105 175,35 1670 105 175,35 
M 14/5* 2000 5 10,00    1665 115 191,48 3665 55 201,48 
A 14/5* 1960 12 23,52    1660 125 207,50 3620 64 231,02 
M 14 1775 30 53,25       1775 30 53,25 
J 14 1680 44 73,92 1980 8 15,84    3660 25 89,76 
J 14 1675 74 123,95 1775 21 37,28    3450 47 161,23 
A 14 1670 80 133,60 1680 36 60,48 2000 6 12,00 5350 39 206,08 
S 14    1675 60 100,50 1960 16 31,36 3635 36 131,86 
O 13    1670 80 133,60 1775 35 62,13 3445 57 195,73 
N 9       1690 55 92,95 1690 55 92,95 
D 7       1680 75 126,00 1680 75 126,00 

* temperatur på ettårssmolten 
 
Samlet levert mengde fisk i anlegget blir 475 tonn. Samlet årlig produksjon i anlegget blir også rundt 
475 tonn. Det er i disse produksjonsanslagene regnet omtrent 17 % svinn/utsortering fra 5 grams yngel 
kommer inn i anlegget og gjennom produksjonssyklussen fram til fisken er levert fra anlegget. Dette 
tapet utgjør en samlet fiskemengde på ca 23 tonn for hele anlegget (fra tabell 1). Med en fôrfaktor på 
1.2, vil det medgå rundt 570 tonn fôr årlig. 
 
Det planlagte anlegget vil ha en maksimalbelastning på vel 230 tonn i april og 206 tonn den første 
uken i august. 
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Figur 7. Planlagt produksjon på 5,0 millioner smolt 
ved Imsland Smolt AS: Antall fisk (over), snittvekt på 
fisken i anlegget (søyler) og de enkelte gruppene 
(linjer) (over til høyre) og biomasse (til høyre) ved 
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 Planlagt vannbruk i forhold til rammene i gjeldende OED konsesjon. 
 
Vanntilgangen til anlegget er sikret gjennom en grunneieravtale der anlegget leier deler av fallrettene 
til Ølmedalselva. Det skal bygges et kraftverk (Imsland krafverk) like ved smoltanlegget, og Imsland 
Smolt AS fremleier sine fallretter til kraftverket samtidig som avtalen sikrer settefiskanlegget nok 
vann til sin produksjon, også i perioder med lav vannføring og når kraftverket står. Smoltanlegget skal 
ta ut vann fra undervannet til kraftverket og har rett til å ta ut inntil 1,2 m³/s fra en 
vannbehandlingstank bygget i fjell like bak kraftverket.   
 
Det er imidlertid to forutsetninger som ligger til grunn for at anlegget faktisk skal kunne ta ut ønsket 
mengde vann i henhold til avtalen med Imsland kraftverk. Det ene er OED konsesjonen av 28. 
november 2001 der anlegget gis tillatelse til å regulere Ølmedalsvatnet med 0,35 m (som gir et ekstra 
magasin på 320 000 m³). Anlegget har anledning til å ta ut en gjennomsnittlig vannmengde på 250 
l/min (15 m³/min) og en maksimal vannmengde på 300 l/min (18 m³/min).    
 
Det andre er at det skal sendes søknad til NVE om regulering av Damsvatnet med 10 m (9 m opp og 
en m ned), som vil gi et ekstra magasin på 2 mill m³ som sikkerhet for vanntilførselen til 
settefiskanlegget (og kraftverket) i perioder med lav tilrenning. 
 
Det må nødvendigvis bli gjeldende OED konsesjon med vilkår som må ligge til grunn for vår 
vurdering av om det er nok tilgjengelig mengde vann til den omsøkte produksjonen. Dersom anlegget 
senere får NVE konsesjon for regulering av Damsvatnet, vil dette selvsagt være en ekstra trygghet for 
tilførsler av nok vann til anlegget i ekstraordinære tørre perioder.  
 
En forutsetning for denne søknaden er da at bruken av ferskvann skal ligge innenfor gjeldende vilkår i 
OED-konsejsonen fra 2001. Dette tilsier at en som grunnlag for en søknad om en ny konsesjon på 5,0 
mill sjøklar smolt må legge opp til et forbruk av ferskvann som tilfredsstiller dette. 
 
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. Nordheim 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 allerede installert dette systemet på alle de store 12 og 14 m utekarene. 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. 
 
I vannberegningene er det tatt hensyn til at hver gruppe skal gå 11 uker i resirkuleringsanlegget før 



 

 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1241 13

overflytting til uteavdelingen i henhold til figur 8. For noen måneder (mars og juni for gruppe 1, 
august for gruppe 2 og 3), vil den beregnete middelvannnbruken for hver gruppe da være utregnet ut i 
fra en periode i resirkuleringsanlegget og en periode i uteavdelingen. I tabell 2 er det også tatt hensyn 
til at den første gruppen av fisk er ute av anlegget rundt 10. august. Sjøvann benyttes aktivt i 
produksjonen når fisken kommer fra resirkuleringsanlegget til karanlegget (påvekst 2 
sjøvann/ferskvann) og fram til ferdig smolt. 
 
En benytter lysregime for å få i gang smoltifiseringsprosessen på hver gruppe. I resirkuleringsanlegget 
starter en med 12/12 t lysstyring når fisken er rundt 18 gram. Etter fem uker flyttes fisken ut til 
karanlegget når den er 35 gram der den vaksineres og kjøres på 24 t lys i ni uker. Samtidig starter en 
innblanding av sjøvann til 10 ‰. Tilsettingen av sjøvann økes gradvis til 25 ‰ etter 6 uker fra fisken 
er ca 65 gram og fram til sjøklar 80 grams høstsmolt og 125 grams vårsmolt. 
 
Litt forenklet regner man en gjennomsnittlig 15 ‰ innblanding på gruppene den første måneden og 25 
‰ innblanding den siste måneden om høsten og for perioden januar – april om våren, som utgjør 43 
og 71 % av vannforbruket. 
 
Vannbruket i det planlagte anlegget vil være størst i månedene juli, september og oktober, med et 
samlet teoretisk beregnet forbruk av ferskvann og sjøvann på mellom 40 og 50 m³/minutt i disse to 
månedene. 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. Etter at høstsmolten er ute 
av anlegget i løpet av oktober, er mengden fisk i anlegget mindre, og vannbehovet reduseres også når 
temperaturen går ned (tabell 2 og figur 8).  
 
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 5,0 mill fisk basert på produksjonsplanen i tabell 1 og forutsetningene beskrevet i teksten ovenfor. 
 

Tidlig høstsmolt Høstsmolt Ettårssmolt Samlet i anlegget  
Mnd mg 

O/kg 
m³/min 
sjøv. 

m³/min 
ferskv. 

l/kg/ 
min 

mg 
O/kg 

m³/min
sjøv. 

m³/min
ferskv.

l/kg/
min

mg 
O/kg

m³/min
sjøv. 

m³/min
ferskv.

l/kg/ 
min 

m³/min 
sjøv. 

m³/min
ferskv.

m³/min
totalt 

l/kg/
min

J         2,12 13,4 5,5 0,13 13,4 5,5 18,9 0,13
F          11,9 4,9 0,10 11,9 4,9 16,8 0,10
M 6,9  0,5*       11,4 4,7 0,08 11,5 5,2 16,7 0,08
A 5,1  0,5*       12,4 5,1 0,08 12,4 5,6 18,0 0,08
M 4,3  0,5*           0,5 0,5  
J 4,12 7,9 10,4 0,33 5,72  0,5*      7,9 10,9 18,8 0,33
J 3,96 27,9 11,4 0,32 4,53  0,5*      27,9 11,9 39,8 0,32
A 3,94 10,0 4,1 0,32 4,2 2,2 2,9 0,34 6,28  0,5*  12,2 7,5 19,7 0,33
S     4,01 19,8 19,3 0,39 4,77  0,5*  19,8 19,8 39,6 0,39
O     3,94 33,7 13,8 0,36 3,93  0,5*  33,7 14,3 48,0 0,36
N         2,69 7,5 10,1 0,19 7,5 10,1 17,6 0,19
D         2,13 12,1 5,0 0,14 12,1 5,0 17,1 0,14

* resirkulering 
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Figur 8. Til venstre. Beregnet vannbehov ved nye Imsland Smolt AS, basert på tallene i tabell 1 og 3 
foran. Blå del av søyle er ferskvannsbehovet og grønn del av søyle er sjøvannsbehovet. Til høyre: 
Månedlig vannbehov av ferskvann for 5,0 mill laks sett i forhold til gjeldende OED- konsesjon for 
middel og maksimalt vannuttak. 
 
Dersom man bare legger til grunn en 200 % oksygenmetning på inntaksvannet, vil ferskvannforbruket 
om sommeren og høsten være så lavt at en bare unntaksvis bruker mer vann enn middel uttak på 15,6 
m³/min, og ferskvannforbruket overstiger bare det maksimale uttaket på 18 m³/min med 10 % i august 
måned (jf. figur 8), og under disse forutsetningene vil anlegget i 11 av 12 måneder i året ligge 
innenfor gjeldende krav i OED-konsesjonen for uttak av vann. I tillegg skal anlegget montere 
karlufterne for CO2 fjerning på alle de store 18 m utekarene. Når dette benyttes, vil ferskvannsbehovet 
bli ytterligere redusert og alltid ligge under kravene i gjeldende OED-konsesjon. Anlegget skal 
installere vannmålere for logging av all vannbruk slik at det er mulig å styre uttaksregimet av vann 
innenfor gjeldende rammer. 
 
Sammen med den store sjøvannskapasiteten har anlegget en trygg og sikker vannforsyning til den 
omsøkte produksjonen. Dersom anlegget (og kraftverket) i tillegg får godkjent NVE søknaden om 
regulering av Damsvatnet, vil anlegget uten problemer ha nok vann tilgjengelig for det fleste 
situasjoner med tørkeperioder og lite avrenning. 
 
 

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 nyetableringen ved Imsland Smolt AS blir det samme som for 
eksisterende anlegg, i og med at de arealmessige endringene skal skje internt på anleggsområdet på 
leiet grunn. Den fysiske endringen vil bestå i at det eksisterende anlegget rives og at det bygges et helt 
nytt kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg. I tillegg skal det legges ut et nytt avløp i 
sjø samt et nytt inntak for sjøvann.   
 
For å kunne ha sikkerhet for nok vann skal det søkes om regulering av Damsvatnet etter 
vannressursloven, men dette tiltaket blir beskrevet i engen konsesjonssøknad med virkninger og 
avbøtende tiltak.  
 
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 nyetableringen blir da 
foruten selve anleggsområdet forholdene i resipienten ved økte utslipp. 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 Vindafjord  
 
Imsland Smolt AS planlegger et urenset utslipp til sjø i Vindafjorden som skal munne ut på rundt 30 m 
dyp ca 60 m fra land (jf. figur 5). Fra avløpene skrår det relativt bratt nedover til over 500 m dyp midt 
i fjorden. Vindafjord er en ca 16 km lang og ca 1 – 3,5 km bred øst- vestgående fjord som mot vest går 
over i Krossfjorden, som igjen er forbundet med åpne og strømrike vannmasser mot sør via 
Nedstrandfjorden. Vindafjord har dybder fra rundt 500 m dyp nedenfor utslippet til over 600 m dyp 
vestover mot Krossfjorden. Det dybdes nedover mot sør til over 700 m dyp i Nedstrandsfjorden. De 
gode dybdeforholdene i resipienten utenfor anlegget og den åpne forbindelsen mot vest, medfører 
gode utskiftingsforhold og bidrar til en høy resipientkapasitet i fjorden (jf. figur 9). Anlegget har 
således sitt utslipp til en fjord som tåler betydelige tilførsler av organisk materiale uten å bli negativt 
påvirket. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Enkelt dybdekart 
over ytre deler av 
Vindafjord med angitt sted 
for anlegget (svart firkant) 
og med angitte dybder. 
(fra 
http://kart.fiskeridir.no 
/adaptive/). 
 
Akvakultur og smittehensyn 
 
På samme side av Vindafjorden er det henholdsvis ca 0,8 km og 2,3 km til matfisklokalitetene Lindvik 
(loknr: 12966) og Herøy (loknr: 11920) tilhørende Marine Harvest Norway AS (figur 10).  På motsatt 
side av Vindafjorden er det knapt 3,4 km til matfisklokaliteten Bjelkavik (loknr: 11930) tilhørende 
Rogaland Fjordbruk AS. Det er 3,4 km til matfisklokaliteten Finnvik (loknr: 17135) tilhørende Røvær 
Fjordbruk AS. Det er 3,05 km til marinfisklokaliteten Djupedal (loknr: 23995) tilhørende Sterling 
White Halibut AS. Det er 8 km til settefiskanlegget på Vågafossen (loknr: 11892) tilhørende 
Vågafossen Settefisk AS.  Settefiskanlegget får sitt vann fra et vassdrag hvor det naturlig ikke er 
oppgang av laksefisk i vassdraget.  
 
 
Figur 10. Settefisk-
anlegget i 
Vindafjorden 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  
 
Imsland Smolt AS henter sitt ferskvann fra Hustveitelva der et er gitt OED konsesjon for regulering av 
Ølmedalselva med 0,35 m. Når det nå søkes om ny konsesjon på 5 millioner sjødyktig settefisk, er 
dette med basis i dagens OED konsesjon, men det skal søkes om konsesjon for regulering av 
Damsvatnet med 10 m som en ekstra sikkerhet for nok vann til smoltanlegget og kraftverket.   
 
Når det nå søkes om en nyetablering på 5,0 millioner sjødyktig settefisk, vil det ikke være behov for å 
ta ut mer ferskvann enn dagens rammer i gjeldende OED konsesjon på et månedlig vannuttak på 
maksimalt 300 l/s og 250 l/s som årsmiddel i 11 av 12 måneder i året. Bare i august vil det teoretiske 
vannuttaket ligge 10 % over det maksimale ferskvannuttaket. Det øvrige vannbehovet vil bli dekket 
inn ved bruk av sjøvann. 
 
Gjeldende OED konsesjon fra 2001 sikrer nok ferskvann til den omsøkte produksjonen dersom 
anlegget også benytter vannsparende tiltak om sommeren. Sammen med en betydelig 
sjøvannskapasitet har anlegget da rikelig nok vann til denne produksjonen. Det er likevel en 
forutsetning for en sikker vannforsyning til anlegget i ekstraordinære tørre perioder at anlegget får 
NVE-konsesjon for regulering av Damsvatnet.  
 
Nyetableringen vil skje ved at det gamle anlegget rives og erstattes med et nytt gjennomstrømmings- 
og resirkuleringsanlegg på eksisterende leiet tomt, samt at det også vil bli nødvendig å fylle ut noe 
masse i sjø for å få plass til anlegget. De viktigste endringene for omkringliggende miljø vil være en 
mindre utfylling i sjø utforbi eksisterende tomt samt en økning i utslippene fra anlegget. 
 
Muligheter for ytterligere vannsparing 
 
De foretatte beregningene av teoretisk vannforbruk ved anlegget på Imsland 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 kan ta inn vann på dyp ned til 14 m, vil 
man i de varme periodene om sommeren kunne senke inntaket og ta inn kaldere vann som holder 
under 10 oC på anlegget. Dette gjelder også i perioder med lav avrenning sommer og høst. Dette vil 
kunne gi en god vannsparingseffekt.  
 
Anlegget har også mulighet til å forsere bruken av sjøvann slik at all smolten som skal leveres går på 
rent sjøvann de tre siste ukene før levering. 
 
Anlegget skal også installere karluftere i alle de store 18 m karene. Sommerstid og høst vil bruk av 
karluftere gi en vannbesparelse fra et behov på 0,32 - 0,39 l/min/kg fisk i perioden juni - oktober ved 
ordinære temperaturer til et behov på ned mot 0,1 l/min/kg fisk. Ved bruk av karluftere i f.eks 
perioden juni - oktober, vil ferskvannforbruket bli redusert til vel 5 m³/min eller lavere i hele perioden. 
I forhold til å bare benytte 200 % oksygenering på råvannet på vanlige sommertemperaturer, vil dette 
redusere vannforbruket med rundt 70 % i perioden juni – oktober.  
 
Konsekvenser for resipientforhold 
 
En utslippsledning skal lede avløpsvannet ut på rundt 30 m dyp i Vindafjord ca 60 m fra land i en åpen 
og dyp fjord med gode resipientforhold og høy resipientkapasitet. Dette understrekes også av de 
miljøundersøkelser som er utført i forbindelse med denne utvidelsessøknaden. Rådgivende Biologer 
AS utførte strømmålinger utenfor det nye utslippsstedet i perioden 23. mars – 23. april 2009 samt 
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gjennomførte en resipientundersøkelse i Vindafjorden den 23. mars 2009 (Tveranger m. fl. 2009). 
Undersøkelsen viste at det var middels gode strømforhold utenfor det nye avløpet til Imsland Smolt 
AS. Strømmen var middels sterk på 2 og 15 m dyp med en gjennomsnittlig hastighet på 4,3 og 2,6 
cm/s og svak på 30 m dyp med en gjennomsnittlig hastighet på 1,5 cm/s. Disse målingene tilsvarer det 
som en kan forvente i en stor, bred og dyp fjord, og vil bidra til en god spredning og fortynning av 
avløpsvannet. Strømforholdene er tilstrekkelige til å sikre en god spredning av organisk materiale fra 
anlegget, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente en effektiv og god omsetning av 
organisk materiale fra avløpets nærområde og utover i resipienten. 
 
Det var som forventet en overflatestrøm på 2 m dyp som vekslet mellom østlig og vestlig retning, med 
en viss dominans av utoverrettet strøm og vanntransport vestover i Vindafjorden. Vannutskiftingen i 
overflaten er meget god selv om stabiliteten til strømmen i vestlig retning var lite stabil. På 15 m dyp 
var det en tydelig dominans av strøm og vanntransport i vestsørvestlig retning, dvs strøm utover 
Vindafjorden langs land.  Strømmen var stabil i vestsørvestlig retning. På 30 m dyp skiftet strømmen 
retning og rant i all hovedsak i sørlig retning, dvs. strøm rett ut i Vindafjorden på tvers av retningen 
langs land. Strømmen rant svært stabilt i sørsørvestlig retning.  
 
Disse målingene tilsvarer det som en kan forvente i en stor, bred og dyp fjord, og vil bidra til en god 
spredning av organisk materiale fra anlegget og fortynning av avløpsvannet. Strømforholdene er 
tilstrekkelige til å sikre en god vannutskifting, der en i oksygenrike vannmasser året rundt kan forvente 
en effektiv og god omsetning av organisk materiale fra avløpets nærområde og utover i resipienten. 
 
Resipientundersøkelsen i sjøområdet utenfor det nye avløpet utenfor anlegget og videre utover i 
resipienten Vindafjorden viste gode miljøforhold med hensyn på oksygenmetning i vannsøylen, nivået 
av næringssalter og sedimentkvalitet tilsvarende SFTs miljøtilstandsklasse I= ”meget god”. Kvaliteten 
på bunndyrssammensetningen tilsvarte SFTs miljøtilstand I= ”meget god” på stasjon C1 og II= ”god 
på stasjon C2 på grunn av en dominans av børstemakken Spiophanes wigleyii. Når en tar hensyn til 
tilstedeværende arter og de gode miljøforholdene en fant på stasjon C2, tilsvarer kvaliteten på 
bunndyrsamfunnet egentlig I= ”meget god” (Tveranger m. fl. 2009).  
 
Resipientforholdene i Vindafjorden er meget gode vurdert i henhold til SFTs klassifiseringssystem 
(SFT 1997). 
 
Det nye avløpet fra Imsland Smolt AS, vil drenere til sjøområder som har meget høy resipient- og 
omsetningskapasitet for tilført organisk materiale, og det er lite trolig at en vil kunne se noen negativ 
effekt av tilførslene bortsett fra helt lokalt rundt selve avløpet (0-10 m). Denne effekten vil 
sannsynligvis avta gradvis utover i avløpets nærområde 10 – 50 m fra avløpet, og mer enn 50 - 100 m 
fra avløpet er det lite trolig at man vil se noen mer enn en marginal effekt i bunnsedimentene. 
 
Dette skyldes at ferskvannutslippet vil 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 11). På grunn av det så pass dype utslippspunktet og de relativt 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 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 Vindafjorden siden utslippet og dets 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 Vindafjorden ved det to ganger daglige inn- og 
utstrømmende tidevannet. 
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Figur 11.. 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). 
 
I tillegg er det grunn til å tro at denne vertikale sirkulasjonen ved avløpene også er med på å øke den 
lokale resipientkapasiteten rundt avløpet, 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 Vindafjord. 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 12).  
 
Figur 12.  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 5 mill stk settefisk vil gi en økning av utslippene i sjø, både av organisk 
stoff og næringssalter. Med et årlig samlet salg på 475 tonn solgt fisk og ca 23 tonn dødfisk, trengs det 
en årlig fôrmengde på maksimalt 570 tonn. Utslippet til Vindafjorden vil isolert sett øke mye i forhold 
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til dagens produksjon, men effekten på miljøet vil likevel være helt moderat.    
 
Det urensete avløpsvannet vil gå ut på ca 30 m dyp, stige 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 
Vindafjorden vil i liten grad bli påvirket av disse utslippene også fordi strømmen fører avløpsvannet 
vestover ut Vindafjorden. Et økt utslipp vil således primært ha en lokal effekt ved avløpet og i området 
rundt, mens effekten i resipienten vil være helt marginal.   
 
Siden Vindafjorden 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 nyetablering (egentlig reetablering) 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 Rogaland da Marine Harvest Norway As har for lite smolt internt.  MH ønsker å produsere all 
smolt selv. 
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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. 
 
 
 


